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Podívejte se na titulní snímek příběhu, který se právě chystáte číst. Je na něm 
všechno, co budete na následujících stranách objevovat.

Síla, odhodlání, touha, moc, úspěch. A ano, pokud se pustíte do psychoanalýzy, 
možná objevíte i přesně opačné významy těchto slov. Ale tak je to přece u kaž-
dého z nás.

Jisté je jen jedno. Chlap na fotce stojí pevně. Sám za sebe, za to, čemu věří, za 
svůj odkaz.

Karlos Vémola.

Český Terminátor.

Šampion MMA.

První Čech v UFC!

Muž, který se obrazně i doslova pere se životem tak, jak nejlíp umí. Muž, který 
udělal z okrajové záležitosti během pouhých několika let show pro masy.

Proč? Proč se právě on stal nejvýraznější tváří českých bojových sportů?

Protože chtěl! I  když mu nikdo neprošlapal cestičku. I  když si na tuto pozici 
původně dělala nárok řada mnohem talentovanějších, a třeba i  lepších borců. 
I když měl startovní čáru, kterou by většina z nás používala po zbytek života jako 
výmluvu v případě, že věci nepůjdou podle představ. I když mnohokrát prohrál 
a musel se pokaždé sám postavit na nohy a pak se vrátit ještě silnější – jako 
Terminátor.

První král MMA/
Prává tvář šampiona
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Kniha, kterou držíte v ruce, ukazuje život a myšlenky Karlose Vémoly ve formě 
autorizovaných rozhovorů. 
Tak, jak je mu vlastní. Mluví sebevědomě, hodně, otevřeně, zpříma a  hlavně 
o všem – o vzniku fenoménu, o divokém dospívání, o ještě drsnější škole v ang-
lických nočních klubech, o etapě jménem UFC, o pobytu ve vězení, o penězích, 
o své roli v českém MMA, o ne vždy učesaných vztazích s nejbližšími, o tom, co 
ho motivuje jít stále dál, i o tom, proč je ochotný dostat se nejen ve sportu na 
hranu sebezničení.

Ukazuje pravou tvář šampiona.
Bez ohledu na to, co si o něm ostatní pomyslí, má svá slova podpořena činy. Na 
jedné straně si tím získává davy fanoušků, které inspiruje, na druhé tím samým 
irituje lidi s jiným názorem.

Jako každá výrazná osobnost rozděluje. Koneckonců, i  tím se skvěle hodí do 
současné zběsilé doby. Karlos Vémola byl seslán českému MMA, aby ukázal obří 
potenciál a zároveň svým vlivem odhalil všechna slabá místa stále ještě mladého 
sportu. 

Pokud se o MMA mluví jako o soubojích novodobých gladiátorů, je mužem na 
svém místě. Díky zápasům v kleci získal svobodu.

Ne, na tohle nepotřebujete jen fyzickou zdatnost, ale především psychickou sílu.

Karlos Vémola ji v sobě objevil. Musel kvůli tomu projít undergroundem života, 
aby dostal odměnu nejen za to, že všechno vydržel, ale hlavně za to, že se vzepřel 
osudu.

Díky tomu neskrývá, kým je. A díky tomu se může hrdě nazývat prvním králem 
českého MMA.
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FENOMÉNU
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Jde to! Když si najdete cíl, za kterým kráčíte s neutichajícím odhodláním, nemusí 
být žádná meta nedosažitelná. Čím dřív na to přijdete, tím větší věci můžete do-
kázat. Karlos Vémola to pochopil už jako malý kluk na žíněnce v  řeckořímském 
zápasu. Možná nebyl nejlepší ze všech, ale měl rozhodně nejsilnější vůli. A  také 
nesnášel porážky. Neochota smířit se s neúspěchem ho nasměrovala ke kulturis-
tice, díky které se dostal do Londýna, následně k práci bodyguarda a nakonec i ke 
kariéře zápasníka MMA.

Pokud se vydáte po stopách vývoje aktuálně nejskloňovanějšího jména českých 
bojových sportů, budete narážet stále dokola na stejné slovo: Dřina! Nekoneč-
ná snaha dostat ze sebe všechno je to, čím se Karlos Vémola výrazně odlišuje od 
svých konkurentů. Jeho vývoj nebyl bez překážek. Během svého života sice po-
tkal zástupy mnohem nadanějších lidí, ale málokdo měl takové odhodlání prosadit 
se. Ze svých plánů neuhnul ani ve chvílích, kdy šlo bez přehánění o všechno. Jeho 
cesta se kvůli tomu v jednu chvíli změnila ve zběsilou jízdu, v níž se nepravidelně 
střídaly obrazy připomínající filmové scény z Rockyho, ale i z Pulp Fiction.

Výsledek? Stálo to za to!

Všechny události způsobily, že postupně vznikal nepřehlédnutelný český sportov-
ní fenomén. Takhle to začalo:

Mám v sobě kulku 
a pořád stojím!
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Vybavíte si moment, který se dá označit jako start vaší cesty, vznik 
pozdějšího fenoménu a do jisté míry i značky Karlos Vémola?
„Může za to bratránek. Řeckořímský zápas jsem začal dělat asi v šesti letech. Už 
tehdy mě umělo nakopnout, když jsem viděl, že někdo okolo mě dokáže něco výji-
mečného. Bratranec taky zápasil, trénoval a ve velkém stylu vyhrál titul mistra re-
publiky. Byl starší a v tu chvíli jsem si řekl, že ten titul vyhraju taky. V šesti letech! 
A že to neudělám jen jednou, ale víckrát, že to dokážu líp než on. Nakonec se mi to 
povedlo šestkrát.

Bratranec byl tedy vaším prvním sportovním vzorem?
„Spíš byl prvním člověkem, díky kterému jsem se dokázal namotivovat – to je 
ještě důležitější. Takže bratránku, díky! Celkově se ale spojilo víc faktorů do-
hromady, a kromě něj za všechno, co mě později potkalo, mohla ještě jedna věc. 
Když něco dělám, dělám to pořádně. Do všeho se hrozně zahryznu a mám to na 
prvním místě. Nic jiného pro mě neexistuje. Od malička jsem se zavíral v posi-
lovně. Od malička. Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale mám to dodneška. Moje 
kariéra v  MMA asi začala už tím, když jsem se přestal bavit s  otcem, protože 
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těžce nesl, že jsem v pubertě skončil s řeckořímským zápasem, který byl do té 
doby středobodem všeho. Mám šest titulů mistra republiky z žáků, ale zkráceně 
jsem se na to ze dne na den vykašlal. Nejdřív jsem pořád vyhrával a šlo mi to 
tak dobře, že mě pořád dávali mezi starší kluky. Trenéři mě tlačili, ať už v osmi 
letech zápasím s třináctiletými, a bylo otázkou času, kdy narazím, kdy mě nako-
nec přeperou. Jenže jsem takový, že prohry hodně špatně nesu.“

Odpor a strach z porážek jste tedy měl už jako malé dítě?  
Kde to vzniklo?
„Nevím, mám to v sobě. Možná proto, že mě hodně cepoval otec, sám bývalý zá-
pasník. Na žíněnce jsem prohrál všehovšudy třikrát, ale ani jednou jsem to ne-
dokázal skousnout, trenéři se mi to sice snažili vysvětlovat, ale se mnou nikdo 
nehnul. Brečel jsem, vztekal se… Bylo logické, že mě to později v pubertě zne-
chutilo. Stáli proti mně dospělí chlapi, přeprali mě a došlo to do fáze, kdy jsem 
toho nechal. Nebyl jsem připravený na to, co se stane, když neuspěju. Mohly za 
to dva aspekty. První byl ten, že jsem začal být už jako dítě v našem kraji známý. 
Pořád jsem byl v novinách, kde psali: Bratranci Vémolové – mistři republiky. Star-
ší a těžší kluci záviděli, tak si na mě začali dovolovat, štvalo mě to, proto jsem se 
začal zavírat už od dvanácti let do posilovny, abych byl silnější než oni. A druhým 
aspektem byl rozvod rodičů. Kvůli zápasu jsem žil s otcem, ale nevydržel jsem to 
a odjel za mámou do Orlických hor. Bylo mi patnáct a otec mi nedovolil nic jiného 
kromě tréninku – to nezvládne žádný puberťák. Táta mě hodně hlídal, musel jsem 
jen trénovat a zase trénovat. Pondělí, středa, pátek v Olomouci, úterý a čtvrtek 
v Prostějově. V sobotu jsem zápasil za Olomouc a v neděli za Prostějov. Každý den 
jsem sportoval – zápasil. Ale v Orlických horách, v Žamberku, nebyly takové pod-
mínky, abych se dostal na trénink, musel jsem jet hodinu vlakem tam a pak zase 
zpět. V klubu si navíc každý dělal, co chtěl. Byla to spíš taková škola hrou a moje 
výkony šly dolů. Přijel jsem na mistrovství republiky a najednou jsem skončil až 
čtvrtý. To mě hrozně sundalo. Psychicky jsem to nedal. Bylo jasné, že pokud budu 
žít u matky, v zápase nic nedokážu, ale za otcem jsem se vrátit nemohl, tak jsem 
se upnul na železa a začal trávit každý den v posilovně. Otec si myslel, že chlas-
tám, hulím a flákám se, ale já pořád dřel.“

Proč vás pohltila zrovna posilovna a později i kulturistika?
„Uspokojoval mě ten pocit, makal jsem a sledoval, jak rostu. V Žamberku byla 
stará činkárna a já v ní dřel neustále několik hodin denně a koukal zasněně na 
plakáty světových kulturistů. V mých očích šlo o obdivuhodná monstra, chtěl 
jsem být jako oni. Makal jsem, makal a makal. A najednou, po půl roce, co jsem 
se tam takhle zavíral, si okolí začalo všímat mojí muskulatury a plácali mě po ra-
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menou. To mě motivovalo a začal jsem makat ještě víc. Za rok jsem vypadal jako 
zvíře. A čím víc lidí mi říkalo, jak jsem namakaný, tím víc jsem dřel a chtěl být 
větší a větší. Rval jsem do sebe všechny doplňky, co mi kdo poradil a o kterých 
jsem si přečetl. Byl jsem fakt velkej, vážil jsem v sedmnácti sto deset kilo. Mezi 
cvičením jsem často listoval barevnými magazíny o fitness. Všechny kulturis-
tické hvězdy byly z  Anglie – Eddie Abbew, Charles Clermont a  další… Všichni 
byli z Londýna, kde bydlela teta. Tak jsem jí zavolal a zeptal se, jestli neví, kde je 
fitko, kam chodí ti nejlepší. Shodou náhod bylo od jejího domu asi dva kilometry. 
Poprosil jsem ji, aby do něj zašla a zeptala se, jestli se můžu přijít podívat. Bylo 
to docela jednoduché, zařídila mi návštěvu, ale neměl jsem na letenku.“

Nevyrůstal jste zrovna v luxusu.
„Táta byl nádražák a máma pracovala v domově důchodců. Takže co vám budu 
vykládat. Na rozhazování jsme určitě neměli. Když se naši rozvedli, na letenku 
do Londýna jsem fakt neměl. Kde bych na ni v té době vzal? Rodiče mi na ni ne-
přidali a já nevydělával. Nic jsem v podstatě neměl. Tak jsem poprosil kamará-
da, který jezdil s kamionem, jestli by mě nevzal do kabiny. Plán byl takový, že než 
vyloží náklad, zacvičím si, nasaju atmosféru a pak pojedu zase zpátky domů. Jel 
jsem tam jen s batohem, v kapse asi sto liber. Jenže to dopadlo jinak. Už jsem 
se nevrátil. S tím nikdo nepočítal, ani já.“

Velký svět kulturistiky 
se na neznámého 
Čecha musel dívat jako 
na blázna, že?
„To si pište, byl jsem pro 
ně úplný cvok. V  osm-
nácti letech jsem měl 
obrovskou hmotu ve sva-
lech, byl jsem nepřehléd-
nutelný a  dostalo je, že 
jedu na otočku, abych si 
s nimi zacvičil. Tak řekli: 
,Kam bys jezdil, můžeš tu 
zůstat s  námi.‘ A  já fakt 
zůstal a do České repub-
liky jsem se podíval až po 
třech letech. Zůstal jsem 
tam jen tak, bez nějakého 



10

plánu, ani anglicky jsem moc neuměl. V posilovně naštěstí cvičili Poláci, kteří 
mi hodně pomohli. Museli mě učit jazyk za letu. Pochytával jsem slovíčka a do 
toho sledoval elitní kulturisty, kteří mě ohromili. Moje nadšení bylo dané i tím, 
že u nás žádná špička nebyla, s výjimkou Pavola Jablonického, který byl navíc 
taky hlavně ve světě. Znal jsem ho, protože začínal v  olomoucké posilovně 
u mého strýce. Měl ji udělanou z garáže a tam se scházeli ti nejlepší, včetně 
něj. Kulturistický svět byl ale někde jinde, rozhodně ne v olomoucké garáži. 
Když Jablonický začínal, bylo mi šest let a vůbec si na to nepamatuju, a pak, 
když jsem s mámou bydlel v Orlických horách, jsem s ním nebyl v kontaktu. 
Přiznám se, že mě až tolik nelákalo jít nejdřív za ním, i  když by to asi nějak 
šlo. Mě mnohem víc fascinovali šampioni z Anglie, které jsem za každou cenu 
chtěl vidět a setkat se s nimi.“

Pro kulturistiku jste měl i díky základu ze zápasu skvělé předpoklady.  
Proč jste se nakonec nestal jedním z těch monster?
„Našlápnuto jsem měl ve všech směrech. Myslím, že jsem na to měl genetiku i tré-
ninkovou vůli. Vedle toho mě hnala touha po vítězství, kterou jsem měl vždycky, 
ale paradoxně taky způsobila, že jsem toho nechal už jako junior. Na první pohled 
jsem sice byl úplně jinde než ostatní, ale výsledky tomu neodpovídaly a pěkně mě to 
štvalo. Na několika soutěžích mě okradli a já to neuměl snést, moje cílevědomost 
a chtíč se s tím zase nesrovnaly. V jeden den jsem se rozhodl, že s kulturistikou kon-
čím, a dopadlo to podobně radikálně jako se zápasem. Ze dne na den, z minuty na 
minutu.“

Co se stalo tentokrát?
„Mohlo za to období, kdy jsem se připravoval na kvalifikaci mistrovství juniorů Vel-
ké Británie, měl jsem strašnou formu. Přijel jsem na soutěž v osmadevadesátce, 
rozhodčí se na mě podívali a řekli: ,Ty nejsi junior! Jsi velký jako naši chlapi!‘ – ,Ale 
já jsem opravdu junior,‘ říkal jsem jim. Obvinili mě, že prý mám falešný pas, a kdo ví, 
co ještě. Volali mému trenérovi, známým, tak dlouho jsem jim dokazoval, že jsem to 
já, až najednou přišli: ,Sorry, už je po registraci a do soutěže tě nepustíme!‘ Po tom, 
co jsem se s nimi dvě hodiny hádal… Posílali mě domů, ale mezitím přijel můj trenér 
a zakázal mi odejít. Byl jsem namazaný olejem, vyshazovaný, tak mě poslal na závod 
s chlapama. Nechtěl jsem, ale ten večer jsem vyhrál, byla to kvalifikace na celoná-
rodní šampionát. Říkal jsem si, že budu mezi juniory jasně nejlepší a nastartuje se 
mi kariéra, budou mě chtít sponzoři a rozjedu to ve velkém, jenže když jsem komisi 
předložil potřebné doklady, vymysleli si další problém. Zakázali mi startovat v ju-
niorech, protože jsem už předtím soutěžil s muži. Bezmocně jsem na ně řval, bylo 
evidentní, že tam mají nějakého svého koně a za žádnou cenu nechtěli, abych se 
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s ním poměřoval. Tak jsem nastoupil v mužích, kde už jsem moc šancí neměl. Sice 
jsem se dostal do finále, ale bez celkového umístění. To mě tak sundalo, že jsem se 
zařekl, že už s kulturistikou nechci mít nic společného.“

Kulturistika a život v posilovně vám ale přihrály práci vyhazovače, 
navíc ve známém londýnském klubu Tottenham Opera House, díky 
čemuž nakonec odstartovala i vaše kariéra v MMA. Takže všechno, co 
se vám stalo, mělo svůj důvod.
„To ano, díky kulturistice jsem byl velký, tak mi kluci v posilovně nabídli, ať jdu 
na dveře. Já vůbec neměl páru, jak se prát a řešit konflikty, ale měl jsem skvělý 
základ ze zápasu a do toho obrovskou sílu. Pro vyhazovače to byla ideální prů-
prava. I téhle práci nakonec vděčím za to, co dnes mám. Dělal jsem v klubu, kde 
se protočilo až dva tisíce lidí za večer. Nikdy se nestalo, že bych neměl práci, 
pořád se to rvalo. Navíc jsem hned poznal, že nestačí mít jen respekt u návštěv-
níků, důležitá byla i pověst mezi ostatními kluby, která se budovala vzájemnými 
rvačkami.“

Máte na mysli nelegální, ale v Anglii hodně rozšířené garážové zápasy?
„Něco v tom stylu, i když v garáži jsem se nikdy nepral, byly to vyhazovačské 
zápasy, nejčastěji v klubech. Pravidla nebyla téměř žádná, chrániče a rukavice 
taky ne, ale do úplného extrému se také nešlo. I když často stříkala krev a lidi si 
dupali v botách po hlavách. Já byl naštěstí jinde než ostatní, neprohrál jsem ani 
jednou a hodně vyhrávali i další kluci z mého klubu. Majitel diskotéky byl hrdý, že 
měl v týmu taková esa. Měli jsme v severním Londýně pověst nejlepších dveří! 
Kam jsme přijeli, tam jsme to kosili.“

Kolik zápasů jste takhle vybojoval?
„To už nikdy nespočítám, určitě desítky, zápasil jsem každý víkend. Vždycky to 
bylo před otvíračkou v klubu. V deset se otevíralo a třeba v osm jsme začali zá-
pasit. Na tanečním parketu, vzadu v šatnách. Nebo jsme se domluvili, že si to 
rozdáme v tělocvičně na tatami nebo v ringu. Byla to uzavřená společnost a já 
byl hladovej, chtěl jsem prachy a tohle byla možnost, jak si přijít na pět set liber. 
Pro mě to bylo něco neskutečného. Takové peníze jsem doma nikdy pohroma-
dě neviděl a na dveřích jsem měl deset liber na hodinu. Ještě víc ale šlo o to dát 
si přes držku a chlubit se, že máme na dveřích lepší borce než konkurence, to 
nám zvedalo prestiž. Nepotřebovali jsme ani rozhodčí, sami jsme si řekli, kdy 
začneme, a končilo se, když se jeden z nás vzdal.“
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Byly někdy bitky tak vážné, že šlo o život?
„Ani ne. Asi jsem měl štěstí, ale šlo spíš o modřiny, pár stehů nebo zlomenou 
ruku. Jinak musím zaklepat, že větší zranění z těchto zápasů ani jako vyhazovač 
nemám. Třeba při uklidňování potyčky gangů k tomu ale nebylo daleko. V Anglii 
je to špatný ohledně zbraní. Mám dojem, že ji tam může mít každý. Kolegy na 
dveřích probodli nebo postřelili, já měl štěstí.“

Jak rvačka vyhazovačů vypadala?
„Nebylo to o nějakém velkém umění, ale spíš o egu a o chtíči dokázat, že naše 
dveře jsou lepší. Šli jsme do toho bez zábran jako zvířata, šlo o teritorium. Kaž-
dá parta vyhazovačů chtěla hlídat víc klubů. Čím lepší jméno, tím lepší zakázky 
jste měli. Stačilo někam přijít a všichni věděli, že jsme vyhazovači z Tottenha-
mu. Každý nás znal. Rozkřiklo se to rychle. Byli jsme skvělej tým, většinou kluci 
z posilovny. Netrénovali jsme rvačku, jen jsme tahali železa. Až zpětně si pro-
mítám, že jsme my i naši soupeři byli amatéři, co neumí zápasit. V té době jsem 
si to ale neuvědomoval. Vynikal jsem díky průpravě ze zápasu, protože ostatní 
neměli páru o tom, jak bouchnout do pytle nebo hodit chlapa na zem. Jeli jsme 
podle instinktu, protože jsme se v práci rvali pořád. Opravdu si nepamatuji jedi-
ný večer, kdy bych se neporval nebo někoho nevyhodil. Severní Londýn je holt 
největší ghetto, což jsem pochopil hned první den.“

Tottenham Opera House prý leží v nejhorší čtvrti v Londýně.
„Bez debat. V té čtvrti kdysi bylo dvacet dva klubů a lidi dělali bordel. Rvačky, 
střílení. To bylo úplně běžné, než se do toho ve velkém vložili policajti a začali 
místo čistit. Najednou zbylo jen patnáct klubů. Lidi byli pořád agresivní, tak se 
policejní zátahy často opakovaly, a když jsem začal dělat vyhazovače já, zůstaly 
v severním Londýně poslední dva kluby. Oba byly kousek od fotbalového stadio-
nu a asi si každý dokáže představit, jak tam bylo po Premier League narváno. 
Stahovala se tam veškerá špína severního Londýna. Tuhle práci jsem začal dě-
lat ve dvaceti, nepřipouštěl jsem si nebezpečí, protože jsem nevěděl, co všech-
no se může stát. Myslel jsem si, že jsem superman, a díky tomu jsem přeskočil 
úplně celý proces budování reputace. Šlo o další náhodu, která mi změnila život. 
Ze dne na den jsem se stal šéfem ochranky. Přitom v Anglii si na dveřích musíte 
postavení a pozici zasloužit. Ideálem vyhazovačů je v Londýně Lenny McLean, 
legenda, bývalý boxer a frajer, který měl víc než čtyři tisíce nelegálních zápasů. 
Už je sice dvacet let po smrti, ale když žil, měl každý podnik, kde visela jeho 
fotka s nápisem ,tady hlídá McLean‘, klid. Stát se podobnou osobností trvá těm 
nejlepším celý život. Druhou nejvyšší metou je pozice hlavního doormana, kte-
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rý má pod sebou celý tým. 
Na to musíte mít roky zku-
šeností. No a já si tuhle roli 
vybojoval za jediný večer.“

Co jste udělal?
„Jen to, že jsem byl v  prá-
ci. Přišel jsem mezi dvacet 
vyhazovačů, všichni byli 
ranaři, já tam byl jen jako 
podržtaška, která měla 
hlavně koukat a učit se, jak 
se to dělá. Jenže hlavní do-
orman se ten den pohádal 
s  majitelem – chtěl přidat 
a  nedomluvili se. Tak se 
všichni vyhazovači sebrali o odešli. Říkali mi: ,Mladej, pojď, jdeme pryč!‘ A já 
na to: ,Já vás ani toho šéfa ochranky vůbec neznám, jsem první den v práci, 
nikam nejdu!‘ Byl pátek večer, největší nával. A manažer, mimochodem mistr 
světa v páce, chtěl klub zavřít, protože tam bylo přes tisíc lidí. Řekl jsem mu, 
že mi to nevadí, a ukecal jsem ho, že to spolu zvládneme. Lítal jsem několik 
hodin jako hadr na holi. Tam, zpátky, tam, zpátky. Rvalo se to ten večer hodně. 
Lidi viděli, že vyhazovači odešli, že na obvyklých pozicích nikdo nestojí, tak si 
dovolovali. Holky se tahaly za vlasy, chlapi po sobě házeli flašky. Za ten večer 
se nikdo neporval s námi, ale prali se mezi sebou a  já to jen sbíral a skládal 
ven na ulici. Za chvíli jsem byl zacákanej od krve. Majitel ze mě byl nadšený 
a hned řekl, že mě angažuje jako svoji pravou ruku, a poprosil mě, abych přive-
dl kamarády, kteří jsou na tom podobně jako já, protože se blížily svátky a klub 
očekával nával dvou tisíc lidí. Šel jsem do posilovny, těm největším borcům 
jsem řekl, že pro ně mám přivýdělek, a hned druhý den nás už bylo pět. Tihle 
kluci pak zavolali dalším známým a najednou jsme měli plný stav. Manažer si 
mě zamiloval během jediného víkendu. Když viděl, jak makám, odchytil si mě 
a řekl, že ze mě udělá šéfa vyhazovačů. Ještě jsem přitom ani neměl licenci. 
Prostě paráda. Říkal jsem si, že je to jako v nějakém filmu, ale za chvíli jsem se 
musel vrátit do reality, protože do klubu vtrhli cikáni, a hned jsem zjistil, že to 
taková paráda nebude.“
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Proč tahle návštěva představovala problém?
„V Anglii se cikáni do klubů prostě nepouští, protože neuznávají žádná pravidla. 
To jsem poznal už během rvaček vyhazovačů, kterých se taky účastnili. Vyhrál 
jsem zápas proti někomu z Gypsies a pak na mě naskákalo dalších dvacet lidí. 
Mnohem těžší než souboj bylo vzít prachy a vypadnout z toho místa. Jakmile 
není po jejich, začne peklo. Tu noc na nás v klubu naběhli s lopatama.“

Jen tak?
„Věděli, že je nás málo. Jich bylo dvacet. Přišli na bar, objednávali si kořalky, 
chlastali, smáli se nám a hulákali: ,Kdo nás vyhodí?‘ Nezabíralo na ně nic, všichni 
se jmenovali John Smith, neměli doklady, nikdo nevěděl, kde bydlí. Obvykle pře-
spávají někde v karavanech a ani policajti s nimi nic nezmůžou. První pravidlo 
vyhazovače v Londýně je – nikdy nepouštěj Gypsies.“

A to jste mohl jen tak rozhodnout, že nepustíte do klubu člověka jen 
kvůli barvě pleti? A zrovna v multikulturní Anglii?
„Nemusíte být psycholog a sociolog dohromady, abyste některé lidi odhadl. Já na 
první pohled poznal, že s nimi bude problém… Když jsme je vyvedli, vrátili se s lo-
patama. A mě nenapadlo nic jiného, než jim ty lopaty sebrat a začít je s nimi mlá-
tit. Sám jsem dostal přes záda a přes ruce. Najednou vidím, že dva zůstali ležet. 
Nereagovali ani na propleskávání, nehýbali se a mně začalo strašně bušit srdce. 
Říkal jsem si, že jsou snad mrtví. Šílel jsem. Pak přiběhl majitel, který nám zakázal 
volat záchranku i policajty. Byl to trochu magor. Pěkně jsem se s ním pohádal, 
protože jsem nechtěl dostat dvacet let za vraždu. On mi ale přikazoval, ať přivezu 
kontejner a hodím je do něj. Šílel jsem, ale byl jsem vyděšený a nakonec ho po-
slechl. Nechtějte vědět, co se mi honilo hlavou, když jsem nad ránem tlačil boční 
uličkou popelnici, do které jsem je měl nacpat. Naštěstí tam už nebyli, normálně 
hráli, že jsou mimo, a pak zdrhli. Když jsem si uvědomil, co se mohlo stát, sednul 
jsem si na zem a začal se třást. Zbytek víkendu jsem se klepal jako ratlík.“

Neříkáte si zpětně, že to bylo za hranou?
„To ne. Naopak jsem pochopil, že je to jediná možnost, jak udržet v  klubu klid. 
Angličané vědí, proč je na diskotéky nepouští. Prostě jim například řeknou, že ne-
mají vhodnou obuv, nebo zhodnotí, že jsou opilí. Samozřejmě nikdo nemůže říct: 
,Jsi cikán, nepustím tě.‘ Je to o zkušenostech a o umění komunikovat, což mi do-
šlo hodně rychle. Za půl roku jsem měl dojem, že tu práci dělám celý život. Hrozně 
jsem si vážil toho, že jsem si během chvilky vydobyl takové postavení. Nikdy jsem 
nezapomněl na to, z jakých poměrů jsem se tam dostal. Manažer mi dal na staros-
ti víc klubů, které jsem objížděl, vydělával jsem nesmysl a vyplácel celý tým podle 
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Neumíš se chovat? Tak vypadni!

toho, jak kluci makali. Peníze se 
často hrnuly samy. Někdo přišel 
ve špatných botách? Dal mi de-
set liber a mohl jít. Takhle jsem 
to dělal u  lidí, ze kterých jsem 
cítil problémy. Byli vděční za to, že mohli jít do-
vnitř, a pak nedělali bordel.“

Říkal jste ale, že problémy byly pořád. Můžete popsat, co vás nejvíc 
překvapilo?
„Jednoznačně agresivní ženy. Snažil jsem se jednat s  dívkami jako anglický 
gentleman, ale zjistil jsem, že jsou některé úplná hovada. Jednou jsem říkal 
slečně, co se rvala, ať toho nechá. Byl jsem na ni hodný, jen jsem ji několikrát 
poposunul, aby nedělala problémy, ale pokaždé se vrátila. Neodhadl jsem si-
tuaci a najednou bum, vzala flašku od šampaňského a trefila mého kolegu tak 
blbě, že se leknul a přestal se ovládat. Nejdřív se podíval naštvaně na mě, pak 
na ni a normálně ji knockoutoval. Pak se podíval na mě a řekl: ,Je to tvoje vina.‘ – 
,Proč moje?‘ Nechápal jsem, tak mi to vysvětlil: ,Kdyby to udělal chlap, co s ním 
uděláš? Vyhodíš ho! A že to je holka, tak proto ji nevyrazíš. To, že je ta holka na 
zemi a tvůj kolega s rozříznutou hlavu, je jen tvoje vina!‘ Od té doby mám jasno: 
,Jsi holka a chceš se chovat jako hovado? Tak já se k tobě taky budu chovat 
jako hovado.‘ Každý ať dostane, co mu patří. Ať je to dítě, holka nebo důchodce. 
Neumíš se chovat? Tak vypadni. Musel jsem být radikální, protože to byl hrozný 
zápřah.“

Popište ho.
„Pracoval jsem sedm dní v týdnu a musel si sehnat licenci. V Anglii nemůžete do 
klubu jen tak přijít a hlídat, musíte mít licenci na vyhazovače. Není jednoduché ji 
získat, navíc když neumíte dobře řeč. Musíte projít testy, umět požární směrni-
ce, první pomoc, mít v pořádku trestní rejstřík a doložit spoustu dokumentů. Je 
to celkem složitý proces, zvlášť pro přistěhovalce. Pro mě bylo všechno nové. 
Do té doby jsem trávil život ve fitku, dokonce jsem v něm i spal, protože jsem 
neměl kde bydlet. Práci vyhazovače jsem nejdřív musel dělat načerno. Zatímco 
ostatní měli obleky, já byl v civilních šatech. Kdyby mě v té době chytili policajti, 
vůbec se se mnou nebaví a zavřou mě. Na licenci jsem si musel našetřit šest set 
liber, které jsem v začátcích neměl. Většinu peněz jsem utrácel za jídlo a výži-
vové doplňky. V posilovně za barem jsem si vydělal pět liber na hodinu, takže 
trvalo pár měsíců, než jsem mohl požádat o  licenci. O  to víc mě štvalo, když 
pak úřady přišly s myšlenkou, že všem uprchlíkům a migrantům kurz security 
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zafinancují. Zaprvé mi to přišlo nespravedlivé, a hlavně už jsem v té době měl 
na povel ochranky v několika klubech. Majitel musel přijímat všechny migranty, 
jinak by z něj udělali rasistu. Přistěhovalec, který projde školením, prostě musí 
v Anglii dostat práci, i když nic neumí. Plno mých kluků přišlo o licenci například 
kvůli tomu, že někomu dali pár facek, ale i kvůli tomu, že přecházeli ulici na čer-
venou, a my je pak místo jiných kvalitních lidí museli nahrazovat uprchlíky, kteří 
nic neuměli. Dělal jsem to tak, že jsem vzal jako oficiální security dva blbečky 
s dotovanou licencí, aby se neřeklo, a k nim přidal osm pořádných kluků, kteří 
oficiálně dělali něco jiného. Jeden byl manažer, druhý asistent manažera, třetí 
asistent výčepního. Když se něco stalo, často to pak řešil výčepní, protože se 
oficiální vyhazovači posrali.“

Co vám tahle drsná škola života dala?
„Všechno. Dělal jsem to rád, byl jsem v klubu spokojený. Jako mladý kluk jsem 
dostal šanci a děly se mi takové věci, že jsem si to nedokázal uvědomovat. Po-
řád jsem se učil něco nového. Hlavně to, že teorie a realita jsou dvě úplně jiné 
věci. Přišel jsem na záchod, našel dva feťáky, chytil je za límec a vyváděl je ven. 
Manažer se na mě díval a pak se ptal, proč je vyhazuju. Že prý v klubu fetuje sko-
ro každý, a pokud mu vyhodím celý klub, nebude nás mít z čeho platit a zavře to. 
Vysvětlil mi, že přece žádný návštěvník nemůže vydržet v klubu do osmi do rána 
bez toho, aniž by si něco dal. Dělal jsem to aspoň tak, že když jsem u někoho 
objevil fet nebo zbraň, vzal 
jsem to a odnesl do kance-
láře, kam se dávaly všech-
ny zabavené věci. Ty jsme 
pak dávali policajtům, aby 
si mysleli, že s  nimi spolu-
pracujeme a  jedeme čistě. 
Jednou jsem takhle vzal 
frajerovi drogy, a cestou do 
officu jsem si zašel na zá-
chod, kde mě někdo chytil 
za zadek. Otočím se a  tam 
tři krásný holky. Říkám jim: 
,Jste asi na špatné toale-
tě.‘ Ony že ne, že prý mám 
něco, co ony chtějí. A  že 
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když jim to dám, můžu si s nimi dělat, co chci. Bylo mi dvacet, co myslíte, že 
jsem jim odpověděl…“

Stávalo se to často?
„Pro mladého kluka to byl v  tomhle ohledu ráj. Do půlnoci měly holky vstup 
zdarma, takže v klubu jich bylo třeba tři sta a jen dvacet kluků. Ostatní chlapi 
prostě do půlnoci seděli radši v hospodě, kde popíjeli a měli to o dost levnější. 
K nám chodili až ráno, když hospody zavřely. Manažer dal příkaz, že po půlnoci 
holky pouštět nemáme, protože utrácely mnohem míň než chlapi. Jako door-
man jsem rozhodoval, která půjde dovnitř, takže se mi jako úplatky hromadila 
jejich telefonní čísla a dál už je jasné, co bylo. V Anglii se rodí čtyři holky na 
jednoho kluka, ženský tam po chlapech strašně jedou a já je mohl třídit a vy-
bírat si ty nejkrásnější.“

Práce vás evidentně bavila se vším všudy.
„Ten klub jsem si zamiloval. Pracoval jsem v něm deset let. První tři roky jsem 
neměl opravdu jediný den volna. Ten přišel až po třech letech, kdy mi umřel 
děda a  já letěl domů na pohřeb. Jinak jsem byl každý den v  práci a  pořád se 
učil nové věci. Základem všeho byla komunikace, ta je v Anglii hrozně důležitá. 
Musíte s lidmi mluvit, proto jsem se co nejrychleji snažil znát řeč. Musel jsem 
umět vysvětlit lidem, proč je nepustím dovnitř. Měli jsme kapacitu maximálně 
dva tisíce lidí a dovnitř chtěly tři tisícovky. Mně stačilo, aby jednou někdo udělal 
problém, a pamatoval jsem si ho. Pak jsem to použil jako argument, proč ho do 
klubu příště nepustím. Musel jsem mu to v tu chvíli umět vysvětlit. Moje vyhazo-
vačská kariéra mě naučila jednat s lidmi podle toho, jak se chovají.“

Díky této práci jste se nakonec dostal i k MMA, protože jste jednou bez 
větších problémů vyvedl z klubu několik profesionálních zápasníků.
„Bylo mi třiadvacet, dva frajeři dělali problémy a  já je normálně vyrazil. Přišel 
pak za mnou takový starší pán, představil se jako jejich manažer a řekl, že to 
jsou jeho nejlepší zápasníci MMA. Zeptal se, jestli se nechci prát za peníze. Proč 
ne? Stejně jsem už v té době zápasil ve vyhazovačské lize. Když mi nabídl první 
profesionální zápas, umožnil mi přeskočit zase několik kategorií, vletěl jsem do 
toho znovu úplně odnikud. Přeskočil jsem pozvolné začátky v klubu i amatérské 
zápasy kvůli nabrání zkušeností. Jako mladý kluk jsem si to prostě vůbec neu-
vědomoval.“
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Mělo to rychlý spád?
„Byl jsem jako Alenka v říši divů. Začal jsem chodit na tréninky, kde mi kouč ukazoval 
různé techniky. Chytal mě do arm baru, škrtil mě, ale já nevěděl, o co jde a co se 
se mnou děje. Škrcení zezadu mi ale šlo skoro hned, tak jsem se ho pořád snažil 
pilovat a používat. Nic jiného jsem neuměl. Z garáží jsem uměl jen bezhlavé mláce-
ní, možná by se to dalo přirovnat k dnešnímu ground and pound. Byl jsem klasický 
wrestler. Dokázal jsem hodit se soupeřem, 
dát jednu ránu, žádnou kombinaci, víc nic.“

Měl jste vůbec povědomí o tom, co je 
to MMA?
„Sledoval jsem jen UFC, ale to starý. Viděl 
jsem Royce Gracieho, který vyhrál první 
turnaj. MMA mi jinak vůbec nic neříkalo. 
Byl jsem velice limitovanej a  bez informa-
cí. Nechodil jsem ani na tréninky klasického 
zápasu. Byl jsem zaslepenej do posilování. Celej 
život jsem makal, zápasil, zvedal železa, myslel jsem, že mi stačí být velkej. Ze zá-
pasu jsem měl mrštnost, drive a získával díky tomu pocit dominance. Anglie navíc 
neměla nějaké super těžké váhy, nikoho, koho byste mohli znát. Většinou to byli 
rváči, pupkáči z hospod. Přišlo mi, že mi na ně stačí to, co umím.“

V prvních zápasech jste si tuhle svéráznou teorii potvrdil.
„Nastoupil jsem v  organizaci WCFC a  na první zápas pozval celou rodinu. Mámu 
i tátu, který sice pořád těžce nesl, že jsem skončil se zápasem, ale zajímalo ho to. 
Stejně jako spoustu kamarádů… Stálo mě to docela dost peněz, a když nastal ve-
čer zápasu, přišel za mnou při rozcvičování manažer a povídá: ,Nebudeš zápasit, 
soupeř se ti zranil!‘ Dodnes si myslím, že se ze mě spíš podělal, ale v tu chvíli mě to 
vyděsilo, protože jsem na premiéru makal jako blázen a měl podporu plného hledi-
ště, takže jsem řekl, že zápasit prostě musím. Manažer chvíli přemýšlel a pak od-
pověděl, že se v hlavním zápase o titul těžké váhy jeden z aktérů taky zranil a můžu 
nastoupit místo něj. K tomu mi nabídl za tenhle zápas tisíc liber místo původních 
pěti set. Bylo mi to jedno, i když mě trenéři přemlouvali, ať neblbnu, protože šlo 
o šílený risk. Mysleli si, že nemám šanci to vydržet! Měl jsem svoji hlavu. Šel jsem do 
toho a rozčísl všechny pochyby. Toho jejich borce jsem přejel za čtyřicet čtyři vte-
řin. Čtyřicet čtyři vteřin! V prvním profesionálním zápase v životě! Najednou z toho 
bylo velké haló a všude se o tom psalo. Nikdo mě do té doby neznal a během jedné 
noci se to změnilo. Nebyl to sice nakonec zápas o titul, ale stejně všechny ohromilo, 
že zkušený borec a šampion prohrál s nováčkem.“

Toho jejich borce  
jsem přejel  

za čtyřicet čtyři 
vteřin.
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Jak jste snášel, že jste se od začátku dostal do pozice, kdy musíte 
potvrzovat, že to, co jste dokázal, není náhoda?
„Přesně tak to je od začátku až dodnes. Už tu noc si samozřejmě všichni mysleli, že 
to byla náhoda, že mě soupeř podcenil, že neměl svůj den. Další zápas mi naplánovali 
za necelé dva měsíce a byl z toho nejrychlejší knockout v Londýně. To už mě začali 
brát vážně i pochybovači a promotér zařídil, abych šel hned další duel o titul, že si 
to prý zasloužím. Začal jsem to brát vážně a rozhodl se trénovat v nejlepším klubu 
London Shootfighters, kde jsou největší borci z celé Anglie. Zase jsem šel tam, kde 
byli ti nejlepší. Nešlo mi tehdy ani tak o nějaké ocenění, jako spíš o to, že pás měl ví-
tězi předávat Royce Gracie, šampion UFC a velký idol všech zápasníků. To mě hrozně 
motivovalo. Tím, že jsem už jako kulturista vzhlížel k ikonám, to v MMA nebylo jinak 
a Royce Gracie byl můj hrdina. Ten zápas nakonec trval něco přes tři minuty, zvítězil 
jsem na škrcení a po tomhle představení už mě brali vážně úplně všichni. I novináři. 
Chlápek od dveří s titulem šampiona WCFC! Mistr Londýna. Pak už se spustil uragán. 
Tři ze čtyř dalších zápasů jsem ukončil do minuty… Na začátku jsem vystřelil na sou-
peře, který byl třeba o dvě hlavy větší, a on to nedokázal zastavit. Moje výbušnost při 
zápasu byla mojí obrovskou výhodou. Prvních pět soupeřů jsem uškrtil. Neznal jsem 
gilotinu ani nic jiného. Až když mi Royce Gracie předával cenu, začal jsem mít trochu 
povědomí o technikách, o jiu jitsu, boxu a nějakých kopech. Začátky byly hodně ve-
selý, ale pořád jsem vyhrával a nemyslel na to. A pak najednou přišla nabídka z UFC!“

Jak tenhle rychlý sled 
událostí ovlivnil vaši práci 
vyhazovače? 
„Právě že vůbec. Já se té práce 
nedokázal vzdát, ani když jsem 
posléze zápasil v  UFC a  měl 
sponzory. Byl jsem zvyklý dě-
lat sedm dní v týdnu, navíc jsem 
v klubu prodával hodně lístků, ze 
kterých jsem měl padesátipro-
centní podíl. Po každém zápase 
jsem spěchal do klubu a normál-
ně pracoval až do rána. Dokonce 
jsem se nechával psát na fight 
card hned mezi prvními. Klub 
se otevíral v  jedenáct, já zápasil 
už v devět. Až do smlouvy v UFC 
jsem šel po každém zápase pra-
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covat do klubu, kde jsem zároveň slavil vítězství. Navíc jsem se nechtěl vzdát 
pozice, kterou jsem si vybudoval. Pokaždé, když jsem se ptal sám sebe, jestli to 
má cenu, uvědomil jsem si, co jsem obětoval tomu, abych patřil k respektova-
ným vyhazovačům. Nesl jsem zodpovědnost i za ostatní. Vždycky, když se něco 
semlelo, mě zavřeli, protože jsem byl šéf. Zavřeli mě nesčetněkrát. Policajti, 
když už museli přijet, se vždycky zeptali, kdo vede ochranku, a odvedli ho. Sa-
mozřejmě mě druhý den po zásahu majitele a jeho právníka museli pustit.“

Opravdu jste si pak jako zápasník MMA nikdy neřekl, že už tuhle práci 
nemáte zapotřebí?
 „Já ne, ale jednou mi to zakázal sponzor, kterému vadilo, že mám ze dveří často 
zraněné ruce. Tak mi vyrovnal výplatu, pod podmínkou, že už do klubu nebudu 
chodit. Nešel jsem tam celý týden a byl nervózní. Nevěděl jsem, co mám se se-
bou dělat. Najednou mi chyběli kamarádi, ženský… Říkal jsem si, já jsem přece 
šéf, nemusím se zapojovat do šarvátek. Budu sedět na baru a pít light colu. To 
nemůže přece nikomu vadit. Tak jsem tam ještě tři roky chodil tajně. Už jsem 
nedělal sedm dní v týdnu, ale jen v pátek a v sobotu. Spíš jsem dohlížel na několik 
klubů současně a v neděli jsem jen objížděl majitele a vybíral pro kluky výplaty.“

Pomohlo vaší reputaci, že jste byl šampionem MMA a bojovníkem UFC?
„Pomohlo, ale každá mince má dvě strany. Moji kluci byli vyhlášení po celém 
Londýně. Každý majitel věděl, že mu na pozice vyhazovačů doporučím ostříle-
né a spolehlivé borce. Věděli, že jsem workoholik. Když něco dělám, dělám to 
pořádně. Když byl někde problém, skočil jsem do auta a jel to řešit. To byla ta 
příjemná strana mince. Na druhou stranu opilci zkoušeli, co si můžou dovolit. 
Nesčetněkrát jsem dostal flaškou a ani nevím, ze které strany přilétla. Jiní blbci 
se mnou chtěli zápasit. Z klubu jsem měl mnohem víc zranění než z tréninku 
MMA. Dodnes třeba nevím, jak jsem přišel ke zlomené lícní kosti. Prostě jsem 
stál ve dveřích, bavím se a najednou mi přilítla bomba. Toho chlapa jsem na-
konec dohonil, aby ostatní viděli, že si to nesmí dovolit, ale bylo to nepříjemné. 
Proto jsem byl rád, že jsem měl občas změnu a nárazově jsem hlídal celebrity.“

Prý jste dokonce střežil i královnu.
„K ní se jen tak někdo nedostane. Má svoje vojáky z Windsoru. Já jí jednou dělal 
jen předvoj. Pracoval jsem pro Red Carpet Security. Ne že bych to potřeboval, 
ale pro bodyguarda to byla vyloženě zajímavá a prestižní práce. Když jel s krá-
lovnou první vlak z Londýna do Paříže, hlídali jsme jeho předek. To byla akce, na 
kterou se normální smrtelník nedostane. Obvykle jsem měl na starost světové 
modelky nebo umělce. Třeba rappera 50 Centa, zpěvačku Mel B a jednou taky 
basketbalistu Michaela Jordana.“
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Překonalo něco tenhle zážitek?
„Bohužel ano, jednou se v klubu střílelo a kvůli tomu taky Tottenham Opera House 
zavřeli. A ještě to dopadlo pěkně blbě. Prostě daň za to, že byl klub v ghettu a okolo 
samý kriminálník. Hodně se tam fetovalo, obvykle jsem tyhle smažky načapal na zá-
chodě, proplesknul je, vyhodil a ani nikomu nic nehlásil, ale tehdy, bylo to na Silvest-
ra, jsem přiběhl až po tom, co se dva nafetovaní borci pohádali a jeden střelil druhé-
ho do břicha nějakou malou ráží. Stál tam, byl celej od krve a řval: ,Mám v sobě kulku 
a pořád stojím! Kde jste?‘ Hned tam přiběhl majitel a začal řvát taky. Podobně jako 
tehdy s cikánama mě nutil, ať ho odtáhnu ven, aby střelba nebyla spojována s na-
ším klubem. Dokonce tomu postřelenému dával prachy, aby tvrdil, že se to stalo na 
parkovišti… Nevyšlo to. Policajti se dověděli, co se stalo, a klub zavřeli. Jakmile se 
někde střílí, je to konečná. A takhle to bohužel skončilo i u nás.“

Máte ještě na bývalou práci nějaké vazby?
„S manažerem jsme pořád v kontaktu a  jsme kamarádi. Vychoval mě a dal mi 
základy, abych mohl fungovat ve světě vyhazovačů. Zato s majitelem se moc 
nevídáme. Nevím… Po tom všem, co jsme pro něj udělali. Kolikrát jsem mohl 
skončit v kriminále, mohl jsem být mrtvý… Nechal klub plavat a moc se o něj 
v poslední době nestaral. Manažer byl u něho dvacet sedm let. Já jsem u něho 
pracoval deset let. Byl tam stálý personál. Neměnili se barmani, servírky. On to 
pak nejednou zavřel a bylo mu jedno, co budou jeho zaměstnanci dělat. Nevím, 
jsem z toho rozpačitý. Myslím, že takhle by se člověk chovat neměl.“

Všechny zkušenosti, které jste prožil, si člověk může vykládat různě 
podle své nátury. Co ale tahle etapa dala do života vám? 
„Skoro všechno. Hlavně to, aby člověk dělal věci pořádně, aby se je naučil a bylo 
vidět, že je umí. A pokud je neumí, ať je nedělá. Všechno, co umím, dělám naplno. 
Viděl jsem to i u ostatních úspěšných lidí a naučil se je respektovat. Když je někdo 
úspěšný, přeju mu to, protože si uvědomuju, že pro to musel hodně obětovat. An-
gličané umí ocenit kvalitní lidi, naopak česká povaha je v tomhle bohužel strašná. 
Mnoha lidem nejde o to, aby se dařilo jim, ale o to, aby se nedařilo vám. Víte, jak to je 
– nechcete, aby měl soused trávník  stejně zelený jako vy, ale chcete, aby ho měl do 
hněda. Já beru lepší lidi jako motivaci. Když vidím, že někdo dělá něco, co by mohlo 
jít i mě, snažím se ho překonat. Dokážu za tím cílem jít a vytrpět si víc než jiní. Doká-
žu jít i přes mrtvoly. Když vidím, že někdo trénuje třikrát denně, tak půjdu čtyřikrát. 
Tak to bylo v zápase, v kulturistice, na dveřích i v MMA. Musím prostě makat, praco-
vat vždycky víc než ostatní. Kde se to ve mně vzalo? Nevím. Nevím ani to, jestli to je 
dobře, nebo špatně. Když jsou úspěchy, je to dobře. Když mám krizi, je můj přístup 
o to horší a kolikrát bych sám sobě dal do držky. Ale tak to prostě mám nastavené.“
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Můžete si připadat jako nejmocnější člověk na světě, ale i v tu chvíli vás formuje 
prostředí, ze kterého jste vzešli.

Karlos Vémola byl od malička v zajetí protipólů. Extrémní přísnost ve výchově 
pod dohledem otce a trenérů zápasu vystřídalo extrémní uvolňování po rozvodu 
rodičů a nulové zábrany ve škole.

Představte si malého kluka, který je postaven před jasný úkol: dřít do úmoru, 
vyhrávat a  smířit se s  neustálou kontrolou. A  pak přepněte na dospívajícího 
puberťáka, jenž má kvůli přísně nastaveným mantinelům potřebu upustit páru 
jinde a  jinak. To vše v období, kdy nemá jasno v tom, jakým směrem se chce 
vyvíjet.

Karlos Vémola prožil divoké mládí a jeho projevy neskončily bez následků. Nej-
dřív zoufalí učitelé, kteří neměli šanci zkrotit jeho povahu a prokouknout jeho 
nápady. Jeden dokonce pěkně zblízka poznal, jak vypadá mela, které se později 
začalo říkat „Vémolice“. Pořád to ale nebylo nic proti tomu, co si později zažili 
rváči z  vesnických diskoték. Jakmile se někdo stal motivací nebo překážkou 
v cestě borce, který měl potřebu nechat projevit svou velkou sílu, bylo jasné, že 
to skončí přímou konfrontací.

Vémola sundal Vávru!
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Z toho, co jste prozradil o svých začátcích, vyplývá, že jste měl přísnou 
výchovu. Můžete na to zavzpomínat?
„Ze začátku to tak přísné asi nebylo, otec mě přivedl do oddílu zápasu, kde sám 
trénoval malé kluky. Bavilo mě to, a když jsem začal vyhrávat, bavilo mě to ještě 
víc. U otce jsem ale netrénoval, protože měl přípravku a tu já hned přeskočil. 
V  té době mě nemusel přemlouvat ani cepovat, líbila se mi pozornost, které 
se mi dostávalo. Patřil jsem k  nejlepším zápasníkům v  olomouckém kraji, byl 
jsem členem nejlepšího oddílu. Otec mě přímo nevedl, měl jsem jiné trenéry, 
byli hodně přísní, a to si myslím, že mi do života hodně dalo. Měl jsem ze svých 
koučů takový respekt a strach, že jsem se bál přijít na trénink pozdě. Nebo že 
bych nepřišel vůbec? To bych nepřežil. Trenéři měli vůdčí roli, taková byla doba 
těsně po pádu komunismu.“

Co se dělo, když jste přišel pozdě na trénink?
„Klikovalo se. Za každou vteřinu jeden klik. Když jsem se zpozdil o deset minut, 
asi si dokážete spočítat, kolik kliků jsem musel dělat. Šest set. Báli jsme se cho-
dit pozdě, nikdo z nás dětí nechtěl celý trénink jen klikovat. Na začátku jsme se 
museli postavit do řady. Kdo přišel pozdě, toho z řady vytáhli. A začalo vyslýchá-
ní, proč přišel pozdě na trénink. Úplně ho před všemi zesměšnili.“

To muselo být pro šestileté dítě náročné na psychiku.
„Bylo to hodně ostré! Spousta kluků to měla tak, že po veřejném pranýřování 
už na trénink nepřišli. Právě tam jsem si asi vybudoval svou náturu, protože 
jsem všechny kartáče vydržel. Já ale ani neměl možnost nepřijít! To jsem cítil. 
Přišel jsem domů a táta na mě hned: ,To, co sis vyslechl od trenérů, sis za-
sloužil!‘ Pro šestiletého kluka to byla velká potupa, nechtěl jsem to zažívat. Byl 
hodně ostrý. Možná to ve mně zanechalo sto-
py. Kromě tréninků jsem nesměl nic. Dokud 
jsem se zápasem neseknul, jen jsem poslou-
chal řeči o tom, že to nebo ono nemůžu mít, 
protože musím mít na prvním místě zápas… 
Takže se stalo jen výjimečně, že bych něco 
zanedbal. Kolikrát jsem byl nemocný, ale ra-
ději jsem na trénink přišel. Netrénoval jsem, 
jen tam seděl, aby trenéři viděli, že na to ne-
kašlu. Měl jsem převázaný kotník a  trenéři: 
,Nemůžeš trénovat, ale ruce máš zdravé, bu-
deš šplhat na laně bez přírazu.‘ To mi v dětství 
moc nešlo, ruce jsem měl slabší. O to víc mě 
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to štvalo. Respekt tam 
byl od začátku obrov-
ský. Pamatuji si, že jsme 
měli oblíbeného trenéra 
Snášela, který na nás byl 
jako jediný hodný, nebo 
tedy o  trochu mírnější 
než ostatní. Všichni klu-
ci ho milovali. Dnes ale 
vidím, že byl z  trenérů 
nejslabší a  příprava pod 
ním nám moc nedávala. 
Ne tolik jako pevná ruka. Nejtvrdší byli pánové Smolák a Jaroš, ti mi dali po 
sportovní stránce strašně moc. A navíc mě pořád udržovalo v pozornosti, že 
jsem byl pod drobnohledem otce.“

Nechtěl jste z těchto důvodů provozovat jiný sport?
„To bych si nikdy nedovolil. Neodvážil bych se nic měnit. Měl jsem to dané, začít 
trénovat v šesti a od deseti zápasit, jenže tím, jak mi to šlo, jsem začal už v osmi 
letech, dostal jsem výjimku.“

Pamatujete si první zápas?
„Nepamatuju, ale vím, že jsem vyhrál. Od té doby to bylo skoro furt, medailí 
a  diplomů jsem měl plné krabice. Poprvé jsem prohrál v  deseti letech, pro-
tože mě dali mezi třináctileté. A první titul mistra republiky jsem získal proti 
Karlu Polákovi, což byl syn reprezentačního kouče. Soupeřův tým podal pro-
test kvůli tomu, že jsem byl mladší. Pochopil bych, kdyby jim vadilo, že jsem 
starší, ale takhle to bylo spíš k smíchu, navíc mě Karel porazil ve volném stylu 
a měl taky zlato. Titulů jsem nakonec vyhrál šest, pět vlastních a jeden ligový, 
všechno v žácích. Měl jsem v té době zápas na prvním místě, nic jiného pro mě 
neexistovalo.“

Promítalo se to ve škole? Jak jste se učil?
„Neučil jsem se. Vůbec. Já všechno odposlouchal a pak to u tabule okecal. Šel 
mi zeměpis a dějepis. Tak jsem přišel domů a pustil si k dané tématice nějaký 
dokument. Na to jsem mohl klidně koukat celý den, zajímalo mě to. Když mi dal 
ale někdo přečíst povinnou četbu, tak to jsem nečetl a  výňatek z  knihy jsem 
přepsal z internetu. Nedokázal jsem přečíst nikdy nic. Ani učebnici. Nikdy! Mě 
by to zabilo. I když dostanu dlouhou esemesku, jsem z toho vynervovanej. Mně 
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dají přečíst stranu a  úplně mě to rozhodí a  frustruje. Mám to od malička, ani 
vzorečky jsem se neučil. Mně dávali matiku za čtyři, a to ještě z milosti. Od pro-
padnutí mě zachránila dobrá paměť. Poslouchal jsem, co učitelé říkají, a příště 
to přesně zopakoval. Takhle jsem se učil třeba fyzikální zákony.“

Na co to ve školském systému stačilo?
„Na střední hotelovku s maturitou, kde jsem měl štěstí. Třeba v češtině jsem si 
vytáhl otázku Karel Čapek. Naučil jsem se nazpaměť, které knihy napsal, kdy se 
narodil, kde dělal, co dělal a obsah jedné knihy, který jsem si na pár řádcích pře-
četl na internetu. A tak to bylo u všech otázek. A pak bum bum bum. Vysypal jsem 
to a dostal za jedna. No jo, ale pak jsem k tomu měl diktát a ten už byl za pět. Tak-
že známka u maturity byla trojka. Všechno jsem okecal. A když jsem dané téma 
neuměl, stočil jsem řeč směrem, kde jsem se chytal. Hlavně jsem pořád mluvil, 
to jsem dokázal. Jenomže někteří učitelé to vypozorovali a poslali mě do prdele. 
Dokázal jsem navázat na blbosti, které s danou otázkou neměly nic, ale vůbec nic 
společného. Anglicky dnes mluvím skvěle, ale dřív mi to vůbec nešlo, tak jsem na 
to musel jinak. Jednou jsem měl referát z dějepisu o soše Svobody. Jak ji poslala 
Francie do USA jako dárek ke stoletému výročí. No a pak mě vyvolal angličtinář 
a ptal se, jak se řekne socha Svobody. Vůbec jsem se nechytal, tak jsem mu od-
pověděl, že to ví každý, ale že už málokdo ví, že ji dostali Američané jako dárek do 
Francouzů. A spustil jsem naučený referát z dějepisu. Ani jsem učitele nepustil 
ke slovu. ,Pane učiteli, neříkejte, 
že jste to nevěděl,‘ řekl jsem mu 
a pokračoval dál. Kolik měří, kolik 
musíte vyšlápnout schodů na její 
vrchol. Učitel koukal: ,Vémola, vy 
máte přehled! Za jedna.‘ Ale to, 
že jsem neodpověděl na úvodní 
otázku, už neřešil. Takže já měl 
dvě jedničky. Jednu z  dějepisu 
a s tím stejným textem i z anglič-
tiny. Všechno, co jsem se naučil, 
bylo cestou do školy a ze školy ve 
vlaku, kde si o tom povídali spolu-
žáci nebo jsem mrknul na něco do 
sešitu.“
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Proč jste studoval hotelovku?
„Máma měla hospodu a já na základce samé čtyřky z předmětů a trojky z cho-
vání. Vždycky jsem procházel, ale s odřenýma ušima. Takže jsem věděl, že mě 
na střední školu nikam jinam nevezmou. Hotelovka byla jednoduchá a přihlásil 
jsem se na kuchaře. To bylo takové štěstí v neštěstí… Najednou tam přišla ře-
ditelka a povídá: ,Kuchařů se nám přihlásilo málo, jenom šest, takže obor tento 
rok nebudeme otevírat. Ale máme na škole deset volných míst, kam vás všech-
ny přeložíme.‘ Takže jsem se na školu do-
stal bez zkoušek a s tím, že jsem měl na 
základce trojku z chování.“

Za co?
„Za blbosti. Byl jsem třídní bavič a dělal ho-
vadiny. Nenapadlo mě třeba nic jiného než 
vytopit školu. Otočit na záchodě kohout-
kem a  ucpat odpad. Jenže jsem byl mladej 
debil a neuvědomil si, že jsem byl jediný, kdo šel v tu dobu 
během hodiny na záchod. Nebo se stalo, že jsem vyskočil z okna… Měli jsme třídu 
ve třetím patře a pod okny se něco stavělo, tak tam navezli písek, který sahal až 
kousek pod okna. Učitelka to nezaregistrovala, a když jsem dělal blbiny, napsala mi 
poznámku. Začal jsem hrát divadlo, že mě doma fotr zabije, když přinesu poznám-
ku, a že mě bude mít na svědomí. Napsala ji, tak jsem otevřel okno a skočil do písku. 
Učitelka z toho měla samozřejmě šok a málem ji trefila mrtvice. Když se vzpamato-
vala, dostal jsem trojku z chování.“

Dělal jste tyhle věci sám, nebo jste patřil do party?
„Bylo nás víc, ale já vyčníval. Když se rodiče rozvedli a já odešel za mámou, pře-
stoupil jsem do jiné školy a učitelka jí na první rodičovské schůzce povídá: ,Váš 
syn se stal za měsíc legendou.‘ V té škole byla jistá učitelka Strnadelová. Chu-
dák, ta zažila! Učila fyziku, kterou jsem nesnášel, a choval jsem se jako kretén. 
Nejdřív jezdila trabantem. Mě nenapadlo nic jiného než sehnat kluky ze všech 
tříd a poposunout trabanta přesně mezi dva sloupy. Byla tam snad jen centi-
metrová škvírka mezi autem a sloupem. Volali se hasiči. Zjišťovalo se, kdo to 
byl. Když se zjistilo, že v tom má prsty Vémola, nechtěl jsem shodit spolužáky, 
tak jsem tvrdil, že jsem to udělal úplně sám. Učitelka z toho byla hotová, a snad 
i  proto začala jezdit na kole, ale my jí každý den vypouštěli kola a  schovávali 
ventilky. Tak začala chodit pěšky.“

Nebo se stalo, že jsem vyskočil 
z okna…
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Zvrhnuly se někdy vaše výstřelky na úplnou 
hranu?
„Asi ne. Spíš to pro nás byla taková legrace. Nikdy 
jsem nic strašného neudělal. Ostatním ani sobě. Měl 
jsem jen blbý řeči a dělal kraviny, na které spousta 
lidí myslela, ale nikdo neměl koule je udělat. Načůral 
jsem například do zkumavek, protože jsem nevychá-
zel s chemikářkou. Dělala test a dala nám vodu, kte-
rá měla pětadvacet stupňů. A řekla: ,Sledujte, děti, 
za jak dlouhou dobu teplota vody klesne na dvacet 
stupňů.‘ Něco psala na tabuli a najednou se celá tří-
da směje, protože jsem jí tam načůral. Nevšimla si toho a šla změřit vodu, která 
najednou měla osmadvacet stupňů. Zírala a já na ni začal křičet, že nám lže.“

Jak šly tyhle věci dohromady s přísnou výchovou ze strany otce?
„Tak, že mi dával hodně po tlamě. Doma jsem byl bitej jako žito. Ale ve chvíli, když 
jsem vymýšlel a dělal blbosti, mi to za to stálo. Že z toho doma bude průšvih, mi 
docházelo až cestou ze školy. Ale pak mi zase za nějaký čas otrnulo a jel jsem dál 
bomby. V žákovské knížce máte vždycky stránku na poznámky. Já byl jediný ve 
třídě, který měl v  žákovské vlepený ještě jeden sešit. Na poznámky. Normálně 
by se mi tam nevešly už na začátku školního roku. Za každý průšvih jsem s otcem 
musel do ředitelny a jednou se na mě kvůli tomu navalilo i to, co jsem neudělal. 
Spolužáci ve čtrnácti kouřili na záchodě, já ne, protože jsem byl sportovec. Na-
jednou tam vešla učitelka, říkali jsme jí Šupina, protože se jí loupala kůže, otevřela 
dveře, a říká: ,Pánové, tady je taková mlha, že by se dala krájet!‘ A ozvalo se: ,Tak 
si, píčo, kousek ukroj a vypadni.‘ Samozřejmě to padlo na mě. Otec mi dodnes 
nevěří, že jsem v tom nejel, protože jinak jsem měl prsty ve všem.“

Vzpomenete si na největší průšvih?
„Bylo nám dvanáct let a pořídili jsme si auto, kterým jsme jezdili na základku. 
Za tři tisíce jsme si koupili škodovku stodvacítku. Neměli jsme na benzín, tak 
jsme ho kradli. Vymyslel jsem celý systém, vzal jsem umyvadlo, zašpuntoval 
ho a vlezl pod auto, kde byl kryt na nádrži. Otevřel jsem ji a měl plný umyvadlo 
benzínu. Přes hadici jsem ji nalil do svého auta a měl pořád plnou nádrž. Čas-
to jsme to dělali učitelům, nemohli pak odjet ze školy a my si s partou vozili 
zadek. Sice jsem nevypadal starší, ale choval jsem se jako dospělák. Kama-
rádil jsem se se staršími kluky, a když jsem přijel autem před hospodu, nikdo 
se neptal, kolik mi je let, a všude mi nalili. Jenže jeden kamarád to podělal. 
Měl trochu pomalejší mámu, viděla, že jedeme autem, bylo blbé počasí a měla 
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strach, jestli dorazíme v pohodě. Nenapadlo ji nic jiného než zavolat do školy 
a  zeptat se, jestli už jsme ve škole. Že nám ujel vlak a  jeli jsme autem, tak 
prý jestli jsme v pořádku. Učitelka jí řekla, že jsme nebyli ve škole deset dní, 
a hlavně že je nám dvanáct… Tím to skončilo.“

Chodil jste hodně za školu?
„Vždycky jsem si uměl sehnat omluvenku od doktorky, třeba na týden, abych 
měl klid. Naše obvodní doktorka byla divná, hrozně důvěřivá, co jsme jí řekli, to 
nám napsala. Měl jsem horečku, tak mi místo jednoho dne volna napsala klid 
na celý týden… Zajít k naší doktorce, to byla zaručená omluvenka! Na tréninky 
jsem ale chodit musel, otec nevěděl, že jsem jakoby nemocný. Dělal jsem, že 
chodím do školy a po ní jezdil zápasit. To byla škola – škola života.“

Na hotelovce už jste se zklidnil?
„Musel jsem se snažit, když šlo do tuhého, protože zatímco ze základky mě 
vyrazit nemohli, tam už se s nikým nemazali. Ve třídě nás bylo na začátku de-
větadvacet, ale odmaturovalo nás jen devět. Pro učitele to byla strašná třída, 
ale já na to vzpomínám jako na super partu, která dělala hrozné věci. Hodně se 
chodilo chlastat a chudáka spolužáka Svatoše vylili, protože už v tomhle věku 
měl s alkoholem problémy. Šlo se k doktorovi a místo návratu do školy jsme za-
kotvili v hospodě. A zatímco já pak šel do školy, Svatoš tam lil o dvě hodiny déle 
a úplně se vykalil. Rozrazil dveře do třídy a učitelka na něj začala křičet. Úplně 
ji zpražil větou: ,Když nepřijdu – nadáváš, když přijdu – taky nadáváš.‘ Byli 
jsme hrozná banda. Přitom dnes vím, že jsem 
si tímhle způsobem jen dodával sebevědomí, 
které mi v mnoha věcech chybělo.“

V čem?
„Třeba před holkama. Byl jsem u nich díky 
blbostem za frajera, dodávalo mi to ku-
ráž. Před publikem jsem byl v  pohodě, 
ale nedej bože, abych byl někde s  hol-
kou sám. Myslím, že mi to vydrželo do-
dnes. Zápasím pro lidi, mluvím pro lidi. 
Pořád chci ostatní bavit a  zajímat, ale 
v  soukromí se tolik neprojevuju. Holky 
mi díky tomu věnovaly pozornost, ale ji-
nak jsem je moc nezajímal, bylo toho na ně už moc. Nikdy, opravdu nikdy, jsem 
žádnou holku nesbalil. Stojím si za tím. Vždyť já byl poprvé znásilněnej a přišel 

Vždyť já 
byl poprvé 
znásilněnej 

a přišel jsem 
k tomu jako 

slepý k houslím!
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jsem k tomu jako slepý k houslím! Líbila se mi jedna starší holka, ale tu jsem vů-
bec nezajímal. Všichni věděli, že se mi líbí, ale měla mě na háku. Její spolužačka 
za mnou jednou přišla: ,Mám pro tebe vzkaz od Venduly. Pojď se mnou.‘ A najed-
nou se na mě vrhla. Já za to fakt nemohl, chodil jsem do osmičky na základce, 
ona o rok výš, a to ještě propadla. Takže byla o dva roky starší. Znásilnila mě 
někde na poli, přišel jsem domů celej od hlíny. V den mých čtrnáctin jsem měl 
první holku a nemůžu říct, že by se to pak nějak rozjelo. Víc než za holkama jsem 
chodil s kámošema po diskotékách. Holku jsem měl vždycky, když jsem měl zá-
jem, to ne, že ne, ale ve velkém to začalo až v Anglii. Tam se mi samy nabízely. 
To jsem se ocitl v úplně jiném světě.“

Když to člověk shrne, měl jste divoké mládí.
„Divoký, no. Od dvanácti do čtrnácti jsem vyváděl a pak jsem si pořád něco 
dokazoval vlastně i  celou střední školu, kdy jsem se vymanil z  vlivu otce. 
Jsem rád, že jsem se po zápasení vrhnul na kulturistiku. Ta mě držela dál 
od mnohem větších průserů. Plno mých spolužáků to přehánělo a dnes jen 
tak přežívají. Chlastají, kouří, jsou vyčpělí. Mám naštěstí pár kamarádů ze 
střední, které vídám pořád. Byli jsme dobrá parta a  chodí na mé zápasy. 
Vzpomínáme na střední školu jako na super období, chodili jsme popíjet do 
hospody Na Radnici, drželi jsme při sobě. Když se udělal průser, nikdo ni-
koho nenaprášil a neshodil. Jednou dokonce hlídali dveře od záchodu, když 
jsem zmlátil tělocvikáře.“

Proč jste zbil učitele?
„Načapal jsem ho na maturitním večírku s mojí holkou. Nebyl to teda můj matu-
riťák, já byl tehdy ve druháku. Samozřejmě se to rozneslo a hnali mě kvůli tomu 
do ředitelny, ale já jim hned říkal: ,Ale proč jsem ho zmlátil? Dostal jen facku. Ale 
proč? Protože tam byl s žákyní.‘ A ředitelka: ,Tak to nebudeme řešit.‘ Pan Vychodil 
byl propuštěný a všichni se chovali, jako by se nic nestalo. Nakonec se to rozneslo 
a stala se ze mě legenda celé školy, byl to totiž fakt opravdovej nabušenej tělo-
cvikář a asi to nečekal. Mě štvalo, co se stalo, protože jsem ho měl rád. Bohužel 
jsem tohle neuměl skousnout a v té době jsem měl velkou tendenci dokazovat 
si svou sílu. Vždycky na někom, kdo na tom byl na první pohled líp než já. Třeba 
vyhazovači z diskoték, vyhlášení místní ranaři. Lákalo mě udělat si na nich jméno. 
A když jsem si jméno během chvilky vybudoval, odjel jsem do Anglie. Chtěl jsem 
být takový ten postrach ulice. Vždycky se mi to líbilo. V té době se v mém kraji 
začalo mluvit o Romanu Vanickém, jednom z prvních zápasníků MMA v Čechách. 
Byl to místní kápo, všichni z něj měli respekt a já chtěl být jako on. Tím, že mě otec 
odmala cepoval, jsem se nebál rány. Neměl jsem strach. Byl jsem schopný v pat-
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nácti, když už jsem trénoval kulturistiku, počkat na frajera, kterého se všichni 
báli, a trefit ho.“

V celém vašem popisu divokých studentských let se prolíná tvrdá 
výchova otcem a následný rozvod rodičů. Myslíte, že tyhle věci měly 
velký vliv na to, jak jste se choval?
„Otevřelo mi to spíš dveře, abych byl nespoutaný a  zkoušel, kam můžu zajít. 
Nejdřív jsem byl hodně na uzdě. Otec mě pořád péroval a nejednou byli naši od 
sebe, tak mi otec začal nadbíhat. Ale stejně jsem odjel za mámou. Bydlela s ji-
ným chlapem, starala se o hospodu a měl jsem zhruba od dvanácti velkou vol-
nost. Hodně jsem lítal venku v přírodě, rybařil jsem, blbnul s partou nebo jsem 
byl zavřený ve fitku. Matka mě nechala být. Sama dělala, co mohla, ale bylo toho 
na ni moc, což se mnohem víc projevilo u mého bratra. Já sice někdy přestřelil, 
ale vždycky jsem ve finále věděl, co je dobrý a co špatný.“

Každá rodina má určitý model, ve kterém jede. Myslíte, že jste se tomu 
vašemu vymknul?
„Za svou rodinou stojím, ale nikdo pro mě nebyl vyloženě vzor. Odlišoval jsem 
se od nich v tom, že jsem si stál vždycky za svým. I když jsem byl bitej, nikdy 
jsem neuhnul. Neuhnu ani dneska. Když něco chci, tak si za tím jdu. A to máma 
v mém mládí pochopila. Že nemá cenu něco mi zakazovat. Ano, snažila se, ale 
já měl svoji hlavu. Věděla, že když budu omezován, bude to ještě horší. Tak mě 
nechala žít.“

Když jste neměl vzor v rodině, ke komu jste vzhlížel?
„Vždycky jsem se chtěl vyrovnat starším kamarádům, ve všem. Proto jsem se 
snažil ukázat, že nejdřív vymyslím největší blbosti a potom zbiju někoho, o kom 
si ostatní myslí, že je nejlepší.“

Narazil jste někdy?
„Jednou. Byl jsem ožralej na diskotéce. To ze mě udělalo trochu psychopata. Jak 
nemám rád prohry, tak jsem narazil a nedokázal to skousnout. Tam byl kluk, který 
vystartoval úplně zbytečně na moji holku. Říkám mu: ,Co děláš?‘ Ani jsem konflikt 
nehledal. Rozbil mi flašku o hlavu… A utekl! Tak jsem zmlátil jeho kamaráda a na-
jednou přiběhl vyhazovač. Byl obrovskej, tlustej a mně bylo šestnáct. A za ním se 
jich objevilo dalších pět. Málem jsem se podělal strachy. Vyhodili mě z diskotéky 
a já na zemi sledoval, jak nade mnou stojí šest chlápků. Byla to pro mě strašná 
potupa, byl jsem z toho tak hotovej, že mě nezajímalo nic jiného, než se pomstít! 
Řekl jsem si, že to tak nenechám, a opatřil jsem si fotku toho kluka. Zjistil jsem, 
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kde bydlí, kde pracuje. Každý den jsem 
stál před jeho prací. Makal v  restauraci 
Koliba, ale nikdy domů nešel sám, tak-
že jsem na něj čekal zbytečně. Máma to 
věděla a už mě normálně chtěla odvézt 
k  doktorovi. Byl jsem jím úplně posedlý 
a chtěl ho sejmout, ale nechtěl jsem, aby mě 
u  toho někdo viděl. Vypustil jsem mu jednou 
kolo u auta a čekal, až ho bude vyměňovat. Čekal jsem na něj celou noc, nešel 
jsem do školy, a nakonec zrovna jela kolem policejní hlídka a začala mu pomá-
hat.  Trvalo dva měsíce, než jsem to vyřešil. Pořád chodil na diskotéku v Horním 
Jelení, tak jsem si vzal kšiltovku a mikinu s kapucí, aby mě vyhazovači nepoznali, 
jinak by mě hned vyrazili. Stoupnul jsem si zahalený pár metrů od něj, skoro na 
stejném místě, kde mi dal flaškou po hlavě, a  čekal jsem, až půjde na záchod. 
Moje chvíle přišla po čtyřech hodinách. Vzal jsem kamaráda, aby si stoupnul před 
záchody a tvrdil, že se uklízí. Přišel jsem za ním, zeptal se, jestli si mě pamatuje, 
a když jsem sundal mikinu s kšiltovkou, řekl jen: ,Do prdele!‘ Dal jsem mu hroznou 
ránu pěstí a proletěl oknem. Obrovským oknem, sesypaly se na něj velké střepy 
a já zdrhal. Najednou se proti mně vyřítili vyhazovači, tak jsem to zahrál jako ten, 
který běžel pro pomoc, a poslal je na záchod. Skočil jsem do auta a odjel. Takhle 
jsem se pomstil. Ale víte, co je na tom největší sranda?“

Člověk se skoro bojí zeptat.
„Ten chlap dnes jezdí skoro na všechny moje zápasy a fandí mi. Přišel za mnou 
deset let po našem incidentu po jednom zápase a povídá: ,Pamatuješ, jak jsem 
ti dal v Jelení přes držku a tys mi to pak vrátil?‘ Je jedinej Čech, který může říct, 
že vygumoval Vémolu… Teď jsme kamarádi, a nakonec z toho vyplynulo, že to 
byl bejvalej té holky, kvůli které na mě vystartoval.“

Takže klasické „co jsme si, to jsme si“?
„Asi tak, navíc měl vlastně pravdu, dostal mě. Dnes je to už patnáct let, na ves-
nicích to tak bylo. Městečka a vesnice měly svoje rváče. Mně se od mala líbilo, 
když o někom říkali, že je borec. I můj otec byl ve svém okrese ve své době vy-
hlášený rváč. Chlapi u nás často seděli v hospodě a pak se spolu porvali. To bylo 
na vesnicích úplně normální. Já jsem se v  tom také zhlížel, ale neznamenalo 
to, že jsem se šel vždycky porvat. Vždycky se ale něco semlelo. Každou zábavu 
a diskotéku se běžně chodilo ven na parkoviště a dát si do tlamy. Ostatní stáli 
okolo a fandili tomu svému. Už tenkrát jsem vyhledával společnost, kde si chla-
pi dokazovali, kdo je lepší, kdo je šéf.“

Dal jsem mu 
hroznou ránu 

pěstí a proletěl 
oknem.
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Pamatujete si na první ránu, kterou jste někomu dal? Kdy to začalo? 
Kdy jste si řekl: „Jsem rváč“?
„Ve třetí třídě. Tehdy k nám propadl kluk, který byl o dva roky starší a všech-
ny spolužáky hrozně šikanoval. Ani nevím, jak se to stalo. Sice jsem už chodil 
trénovat zápas, ale měl jsem z  něj strach. Když takhle jednou někoho mlátil, 
naštval jsem se a běžel za ním. On se postavil a já ho trefil na trojúhelník. Ztratil 
dech a složil se k zemi. Začal brečet. Do toho přišel učitel, věděl, jak to je, naoko 
mě pokáral, ale byl jsem v tu ránu hvězda. Ve škole mě uznávali a říkali, že jsem 
ten, co sundal Vávru, tak se jmenoval. Několik let, než jsem vyhrál první repub-
likový titul v zápase, jsem žil z toho, že Vémola sundal Vávru! I táta mě chválil.“

Nestouplo vám to tehdy do hlavy? Nezačal jste se sám chovat jako Vávra?
„Ne! Určitě ne. Já naopak vždycky vyhledával starší, větší a silnější protivníky. 
Pro mě to byla výzva. Mně stačilo, když někdo řekl: ,Na toho nemáš!‘ Nedalo 
mi to spát. Chtěl jsem všem dokázat, že na něj mám. A naopak, vždycky bych 
pomohl slabším. Musím dokázat sám sobě, že mám na ty lepší, na ty frajery! Ne-
mohl bych uhodit slabší, já potřeboval jméno. Když jsem poznal, že na někoho 
nemám, tak jsem chtěl přijít na to, jak to změnit a vybudovat si respekt. I dnes si 
vybírám soupeře podle toho, aby mě to někam posunulo. Buď jdu zápasit kvůli 
penězům, které se mi vyplatí, nebo kvůli výzvě, která mě posune výš, nebo kvůli 
tomu, že mě dotyčný zesměšní a já ho chci potrestat.“

Vás uspokojuje, když ostatním dokazujete, že vás podcenili?
„Vždycky jsem si musel něco dokazovat. Když jsem chodil do posilovny a budoval 
muskulaturu, visel tam na zdi plakát Boba Sappa. Klukům říkám: ,S tím jednou 
budu bojovat. Jednou mu namlátím.‘ Dneska už není na úrovni, že by to mělo cenu, 
ale tehdy to pro mě byl reálný cíl. Sice jsem seděl ve staré posilovně v Žamberku, 
ale v duchu jsem se měřil s hvězdami. Když si zpětně promítnu všechny ty řeči, 
které na mě ostatní měli, cítím uspokojení. Ať jsem byl kdekoliv, říkalo se o mně, 
že na něco nemám, že mám jen kecy. To mě vždy ještě víc vyhecovalo a dokázal 
jsem se třeba na měsíc dva zakousnout, zaměřit se jen na jednu věc a o to líp se 
připravovat. Vymýšlet taktiku. Číst soupeřovy slabiny. Byly i případy, kdy jsem tři 
roky trénoval na jednoho frajera z diskotéky, protože jsem věděl, že v tu chvíli na 
něj nemám. Když pak přišla doba, že jsem si věřil, sedl jsem si před něj a říkám: 
,Tak kamaráde, je čas!‘ Tři roky jsem byl schopný nosit v hlavě výzvu! Pak mi toho 
kluka nakonec bylo líto a ani jsem ho nezmlátil. Nejdřív jsem ho vytáhnul ven z dis-
kotéky a on se ptal, proč se s ním chci rvát, když se nic nestalo. Proč? Protože se 
rval skoro s každým, tak musel i se mnou. On nechtěl a utíkal, tak já za ním. Dohnal 
jsem ho a nakonec se mi ho zželelo a nechal jsem ho být. Ale ten pocit, když jsem 
se vracel do baru a všichni se mě dívali, to bylo blaho pro moji duši.“
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Rok 2010. Čeští hokejisté získávají dosud poslední titul mistrů světa a  parla-
mentní volby vyhrává ČSSD. 

V těchto souvislostech, zdánlivě daleko od hlavního dění, vstupuje první český 
zápasník MMA do zápasu v UFC, nejlepší a nejsledovanější organizaci světa. Ta-
hle tři písmena v sobě skrývají podstatu všeho, co Karlos Vémola později pre-
zentuje i na české scéně.

Show, sílu, peníze. 

Dnes je UFC nejcennější sportovní značkou, která působí po celém světě a na-
bírá stále více bojovníků, ale Český Terminátor ji zažil ještě jako převážně zá-
mořskou ligu, která si pečivě vybírala každou tvář. Promotéry tehdy 25letý bijec 
oslovil příběhem vyhazovače, jenž vyrostl díky nelegálním rvačkám v klubech 
a po pouhých třech letech si podmanil celou těžkou váhu v Anglii, kde všechny 
souboje ukončil ve zběsilém tempu během prvního kola. 

Svalovec s netradičním jménem i osudem měl potenciál vycházející hvězdy, ale 
UFC se hned ukázalo jako síto, které odhalilo jeho limity. Hledání ideální váhy, 
rezervy v  boji, v  postoji. Největší jeviště přišlo v  kariéře české jedničky příliš 
brzo, což se ukázalo po šesti zápasech a bilanci 2 výhry, 4 porážky. UFC se stalo 

První Čech! 
To mi už nikdo nevezme.
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jediným místem, kde se Karlos Vémola smířil s neúspěchem. Musel! Šlo o úro-
veň, kde od začátku nebyl za borce, který obvykle zastával vůdčí roli. Byl pěšá-
kem a lepší hodnost si v elitní konkurenci nevybojoval.

Přijal to, a když už se nesetkal s dalším kariérním postupem vpřed, rozhodl se 
aspoň nasát co nejvíc informací. Učit se, jak být pravý profesionál. Odkoukávat 
od nejlepších způsob, jak se prezentovat. Respektovat, že i když máte pocit síly, 
bdí nad vámi vyšší moc. 

S tím vším nakonec UFC opustil, a jakmile se to stalo, usiluje o to, aby se ne-
jednalo o uzavřenou kapitolu. Zatímco poprvé ho mezi nejlepší dostala i souhra 
okolností a štěstí, podruhé mají hrát hlavní roli vyloženě jeho schopnosti.

Organizace UFC je momentálně nejcennější sportovní značka světa. 
Čím to, že jste se stal její součástí po pouhých třech letech od chvíle, 
kdy jste objevil MMA?
„Využil jsem šanci, kterou mi vytvořil dobrý management. Přišel jsem z prostře-
dí, kde jsem se pral v ulicích a v nočních klubech. Dřív jsem trénoval a vedle toho 
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se živil i jako vyhazovač a v Anglii to stačilo k tomu, abych všechny zápasy v kleci 
vyhrál do tří minut, což mi otevřelo dveře do UFC. Dostali mě tam lidé z mého 
týmu London Shootfighters, kam jsem přešel po šesti zápasech. Já tam byl 
mezi všemi bojovníky jako amatér. Všichni byli namakaní. Uměli to. Technicky 
byli úplně někde jinde. Využíval jsem svou brutální sílu, abych mezi nimi mohl 
být, a piloval techniku. Než jsem odešel do Shootfighters, piloval jsem začátky 
techniky v Titan Teamu, kde je v současné době koučem Brad Pickett, bývalá 
hvězda UFC, ale to byl od začátku gym pro lehčí váhy a neměl jsem s kým tré-
novat a jak se posunout. Zápasy jsem vyhrával spíš díky zkušenostem z klubů. 
Tak jsem přešel do Shootfighters a tam jsem dostal hned namláceno. Byl jsem 
nejhorší. To mě motivovalo. Trenéři ve mně navíc viděli potenciál, říkali si: ,Nic 
neumí a vyčistil těžkou váhu v celé Anglii, s tím musíme pracovat.‘ Po jednom 
zápase mě dostali do UFC. Až tam jsem zjistil, že musím začít dělat regulérní 
bojový desetiboj, jinak to nemá smysl.“

Jak vám bylo, když jste po sedmi výhrách, v pozici jedné z nejlepších 
těžkých vah v Anglii a se smlouvou od UFC v kapse dostával 
namláceno?
„Strašně, byla to bezmoc. Pocit, kdy nic neumíte a jste bitej. To jsou okamžiky, 
kdy toho chcete nechat. A to je v Shootfighters dodnes. Často si tam připadám 
jako na prvním tréninku, nic nedostanete zadarmo. Tam si musíte zasloužit, aby 
vás trenéři pustili do klece. Stačí, když přijedu po delší přestávce na trénink 
a dostanu nakládačku. A trenéři ti nechají namlátit. Nechají mě spárovat tře-
ba s  Mikem Shipmanem z  Bellatoru, a  když od něho dostanu namláceno, tak 
co v té kleci chci dělat. Shootfighters jsou nejvyšší kvalita. Přivezou vám spa-
ringpartnery, namotivují vás. Přivezou vám někoho lepšího, než je váš budoucí 
soupeř, a nenechají vás v klidu do chvíle, než ho začnete mlátit a porážet. To 
platilo, když jsem se připravoval na UFC i později, když jsem měl zápas s Patri-
kem Kinclem. Na tom se to dá skvěle popsat. Přijeli za mnou Jirka Procházka 
a Miloš Petrášek. Když jsem s nimi týden házel, kontroloval je a porážel, věděl 
jsem, že mi nějakej Kincl nemůže nic udělat. S Milošem Petráškem jsem hodně 
jel techniku a Jirka Procházka je skvělý sparingový parťák. Celý týden jsme se 
řezali a já ho kontroloval, až na posledním tréninku jsme jeli tři kola a v tom po-
sledním jsem od něj dostal namláceno. Tak si říkám: ,Do prdele, celý týden ho 
porážím a poslední den s ním prohraju poslední kolo, protože mi došla fýza.‘ To 
nikdy nezapomenu. Trenéři mi pak říkají: ,Podívej se na ty fightery. Procházka. 
Petrášek, to jsou kvalitní zápasníci. Jak můžeš prohrát s Kinclem?‘ Takhle nás 
motivují. Mně v  tomhle kempu oba strašně pomohli. Koupil jsem jim letenku, 
zaplatil kemp a chtěl jsem, aby tu byli pro mě. S tím, že až to samé budou potře-
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bovat oni, udělám to pro ně a pomůžu. Díky nim jsem byl před zápasem s Kinc-
lem v klidu. Díval jsem se na něj a říkal si: ,Malá tlustá sedmdesát sedmička.‘ Já 
to myslel vážně. To nebyla urážka. Co on mi může udělat, když úspěšně spáruju 
s Petráškem a Procházkou? Oba jsou těžší a tvrdší než nějakej Kincl. Takhle si 
buduju sebevědomí, a proto jsem si už před osmi lety věřil, že se můžu prosadit 
i v UFC. Od začátku jsem dostával, ale bylo to s vidinou toho, že budu úspěšný.“

Takže se dá říct, že byl o vás zájem v UFC díky tomu, že se za vás zaručil 
klub London Shootfighters?
„Přesně tak, jako MMA zápasník jsem na to ještě kvality neměl, ale hodně rychle 
mi došlo, že UFC není jen o tom, co umíte, ale také o tom, koho znáte. Z Česka 
se člověk do ligy jako UFC dostane těžko. Já měl štěstí, že jsem se pral v Anglii 
a měl dobré manažery v dobrém klubu, kteří uměli domluvit dobré zápasy. Vy-
hrál jsem sedm zápasů v prvním kole, na papíře to vypadalo skvěle, udělali mi 
parádní promo video a všichni o mně najednou věděli.“

Kdybyste to samé dokázal v Česku, tak se do UFC nedostanete?
„V Česku by si toho nikdo důležitý nevšiml. Je to stejná startovní čára jako ve 
fotbalové lize. Česká nikoho nezajímá, Premier League sledují všichni. Cesta 
z Česka rovnou do nejprestižnějších lig světa nevede. Nikdo přímou cestou ne-
šel. Ani Viktor Pešta, o  kterém se říkalo, že to dokázal. Ten se probojoval do 
UFC, až když začal trénovat ve Švédsku. To samé Jirka Procházka, o kterého 
má UFC zájem díky tomu, že si udělal jméno v  Japonsku. Nejprve jezdili tré-
novat do Polska, nebo i k nám do klubu do Londýna, kde si vás hned všimnou, 
pokud něco umíte. Já to dokázal rychle, v Anglii jsem už neměl soupeře. Měl 
jsem sedm výher v prvním kole. Protivníky jsem vyřídil za pět vteřin, nebo do 
půl minuty. Můj nejdelší zápas trval tři minuty. Musela přijít logicky pozvánka do 
UFC. Do Ligy mistrů, kde jsou ti úplně nejlepší.“

Přemýšlel jste o tom, co vám kromě výsledků otevřelo do UFC dveře?
„Určitě zápas se Stavem Economouem. Přede mnou neprohrál a po mně taky 
moc ne. Má na svém kontě opravdu jen pár proher a porazil i Boba Sappa. Na 
to, jak vypadal, jak byl tlustej, byl hodně kvalitní. Hodně mi pomohlo, že jsem 
si v  tom souboji prosadil svůj agresivní styl. Američanům se tohle líbí. Navíc 
jsem začínal v kleci jako mladý kluk, takže zpočátku byly mé výkony kombinací 
agresivity a nervozity. Jelikož jsem vzešel z řeckořímského zápasu a neměl tak 
vypracovaný box a kickbox, tak jsem nechtěl jen přešlapovat a čekat, až jednu 
koupím. Proto jsem do toho hned vletěl. Chtěl jsem udělat show pro lidi.“
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Litoval jste někdy toho, že 
jste šel do UFC tak brzy?
„To ne. Byla to zkušenost. Ně-
kteří zápasníci mají štěstí, že je 
trenéři podrží a pustí je do UFC 
až ve chvíli, kdy jsou výborně 
připraveni a  mají šňůru vítěz-
ství. Mě v  té době nikdo tako-
vý nepodržel, ale já sám chtěl 
všechno hned, myslel jsem si, 
že mě nic nezastaví, ale na UFC 
jsem nebyl připravený. Na dru-
hou stranu jsem se zase díky 
tomu stal prvním Čechem, kte-
rý tam zápasil. To mi už nikdo 
nevezme.“

O UFC se říká, že se o zápasníky stará jako o novodobé elitní gladiátory. 
Jak se to kromě výdělků projevilo?
„Je to úplně jiný svět, než na jaký byli dřív zvyklí sportovci v Čechách. UFC razí 
filozofii, že pokud zápasník odvádí dobrý výkon, je za to skvěle zaplacený. Není 
to ale jen o penězích. Starají se o všechno. Pojistí vás na trénink i na zápasy, za-
jistí vám maximální komfort. Na letišti na mě pokaždé čekal předem zaplacený 
taxík, který mě odvezl do nejlepšího hotelu ve městě. Vždy měl pět hvězdiček. 
Buď to byl Hilton, nebo MGM Grand. Vše bylo zadarmo. Dostával jsem kapesné, 
a pokud jsem si něco zapomněl, třeba oblečení, hned mi vše koupili.“

Jak se chovalo UFC k šampionům, když jste měl tyto podmínky jako 
nováček?
„Na UFC se mi líbilo právě to, že byl přístup ke každému stejně profesionální. 
Bylo jedno, jestli máte jeden zápas, nebo všechny tituly. Naučil jsem se tam po-
hybovat ve světě, kde bylo vše perfektně zorganizované. Zápasník v UFC měl 
dokonalé zázemí, ale organizátoři od nás vyžadovali stejnou profesionalitu. Řád 
byl přísný jako na vojně. Pokud někdo přišel pozdě, hned se to řešilo, volalo se 
manažerům a trenérům, zda se něco neděje. Muselo to tak být a musel jsem 
se chovat reprezentativně, protože UFC je podobně sledovaná liga jako NHL 
nebo NBA. Dokud se na to nepojedete osobně podívat do USA, tak si tu popu-
laritu nedokážete představit. Box v Americe úplně upadá. Fanoušci chtěli vidět 
gladiátory v kleci, kteří bojují vším, čím mohou. USA je jediné místo, kde jsem 
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se setkal s tím, že zápasníky před ani po zápase nepouštějí do hlediště, aby se 
nestrhlo davové šílenství.“

Vážně?
„Máte třeba v hledišti rodiče, ale nemůžete za nimi, protože by se na vás oka-
mžitě seběhli diváci kvůli podpisům a fotkám. To by způsobilo, že by nesledovali 
ostatní zápasy, takže manažeři přísně hlídají, aby se to nedělo. Muselo se čekat 
jen v  šatnách. Pokud po mně zápasil kamarád, musel jsem být někde zalezlý 
a koukat na něj jen v televizi. Až po galavečerech jsme mohli jít na veřejnost, 
na velkou party s fanoušky. Vždy mi trvalo mnohem déle dostat se z haly než 
do haly.“

Jak vás brali fanoušci?
„Mnoho lidí chtělo podpis nebo fotku a  přiznávám, že to byl fakt dobrý pocit, 
tehdy jsem z  toho byl vykulený. Američani chtěli mít všechno největší a  kaž-
dého bojovníka propagovali. Připadal jsem si tam jako někdo. V Anglii chodilo 
na zápasy asi tři tisíce lidí, v Americe to najednou bylo pětadvacet tisíc, hned 
v prvním zápase jsem se tím nechal 
vykolejit. Nešlo se tomu ubránit.“

Jste hrdý na to, že jste byl 
první Čech, kterému se povedlo 
dostat do této společnosti?
„Je to pro mě hodně důležité. Chtěl 
jsem propagovat Českou republiku. 
Byl jsem jediný zápasník UFC, který 
měl na trenýrkách něco zadarmo 
– nechal jsem si tam českou vlaj-
ku, abych co nejlíp reprezentoval. 
Už před prvním duelem jsem řekl, 
že chci mít vepředu na levé straně 
u srdce vyhrazené místo pro tenhle 
symbol.“

Jak se změnil v UFC váš pohled 
na MMA?
„Došlo mi tam, že víc než na výsled-
ku, bilanci a počtu zápasů záleží na 
výkonu. Pokud máte dvě nebo tři 
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prohry za sebou, které nevypadají dobře, můžete být největší hvězda, ale ukon-
čí vám smlouvu. UFC je pán. Zápasník smlouvu ukončit nemůže, oni to mohou 
udělat kdykoliv. Měl jsem smlouvu na čtyři zápasy, kterou mi pak o dva prodlou-
žili, protože se mi střídaly výhry a prohry, ale kdybych oba úvodní zápasy pro-
hrál, tak mě vyrazili.“

První zápas jste absolvoval proti Jonu Madsenovi a prohrál jste na 
body. Co si z toho večera pamatujete?
„Jon Madsen byl hrozně těžkej, byl jsem hodně zaraženej, nemohl jsem ho hodit 
a nechápal to. Pak jsem se dozvěděl, že porazil ve wrestlingu šampiona Brocka 
Lesnara. Madsen byl úplně jiný level než já. Hned mi ukázal, že to, co mi stači-
lo v Anglii, bylo o ničem. Já byl proporcemi střední váha a bojoval první zápas 
v těžké váze. V Anglii to šlo, protože úroveň soupeřů byla horší, ale v UFC to byla 
základní chyba. Byl jsem v té době takový typický Čech, který nechtěl shazovat, 
ale v těžké váze, a tím spíš mezi borci UFC, jsem neměl co dělat. V Anglii mi to 
sice vycházelo, ale jen proto, že tam nebyla konkurence. Zápas s Madsenem, to 
byla tři kola nudy. Byl o moc těžší než já. Válel se po mně. Nepodařilo se mi ho 
hodit. Škoda, protože to byl takový chrobák, že by se z těch zad nedostal, kdy-
bych ho dostal na lopatky. To jsou zkušenosti. On mi sice nic neudělal, ale byl 
tak těžký… Byla to moje první prohra a tu člověk vždycky špatně nese. Naštěstí 
mě zachránilo, že byl zrovna Den nezávislosti, všichni slavili… navíc jsem byl 
v Las Vegas. Tam jsem přišel do jiného světa. Každý fighter měl připravenou 
afterparty a já tam truchlil po prohře. Přijdu a dvoumetroví ohromní vyhazovači 
na mě: ,Vy jste pan Vémola z UFC? Máte tu připravený box.‘ Tak fajn. Otočím se 
a přinesli dvě flašky vodky a dvě flašky šampáňa. Já v té době neměl peníze a ří-
kám: ,Kdo to bude platit?‘ – ,Nebojte, to je všechno na nás.‘ Najednou přichází 
dvacet lidí a vyhazovači přichází za mnou. Říkal jsem si, že to bude průser. ,Ti 
lidé jsou tady s vámi?‘ Zakoktal jsem, že ano, ale vůbec jsem je neznal. Oni na to: 
,To je v pohodě, tak mi pošleme víc pití!‘ Chovali se ke mně jako k superstar. Na 
tu prohru jsem za chvilku zapomněl a soustředil jsem se na další zápas. Tohle 
se mi líbilo.“

Druhý zápas byl úplně o něčem jiném. Zaprvé jste bojoval v Evropě, 
zadruhé jste šel do nižší váhy do třiadevadesáti kilogramů a zatřetí 
jste vyhrál. Navíc jste dostal bonus padesát tisíc dolarů za nejlepší 
ukončení večera. Jak jste tenhle obrat vnímal?
„První zápas mi ukázal, že musím o váhu níž. Připravil jsem se určitě líp a rozjelo 
se to parádně, soupeř se jmenoval Seth Petruzelli a já ho v prvním kole seknul. 
Bylo z toho ukončení večera. Sice mě hned trefil, ale já ho honil po kleci, hodil 
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ho na zem. Sice se zvednul, zase mě trefil, ale já ho zase položil, dělal jsem 
tam možná blbosti, zbytečně mu lezl do technik, ale to byl můj tehdejší styl, šel 
jsem po ukončení tím, co jsem uměl, a nekoukal napravo nalevo. Narval jsem ho 
nakonec k pletivu a tam ho umlátil. Bylo to jen o agresivitě a síle, ale měl jsem 
cenný skalp.“

Jenže následoval další souboj s Brazilcem Ronnym Markesem a zase se 
ukázalo, že nestíháte.
„Technicky a váhově jsem na něj neměl. Zase. Ten zápas mě mrzel hodně. Pro-
tože mě nijak neohrozil. Jenom mě uválel a byla to druhá blbá prohra. Uvědomil 
jsem si, že se musím prosadit svou silou v nižší váze.“

Takže jste zakotvil ve čtyřiaosmdesátce, kde jste se zase chytil.
„Tohle je moje váha. Mika Massenzia jsem v  New Jersey přejel ve velkém sty-
lu a uškrtil ho ve druhém kole, ale pak mi dali Francise Carmonta, který trénoval 
s Georgem Saint Pierrem. Navíc jsem špatně shodil a prohrál, protože jsem fyzicky 
odešel. To všechno ale byla součást hry v UFC. Někdy vyhraješ, někdy prohraješ. 
Tady už jsem musel umět skousnout prohry, protože mi bylo jasné, že se tam hlav-
ně učím. Jediný zápas, na který pořád myslím, je poslední vystoupení v Brazílii.“

Nezvládl jste aklimatizaci.
„Přitom jsem byl skvěle natrénovaný a soupeř Caio Magalhães na mě nic neměl. 
Zápasilo se v Brazílii, ve Fortaleze, kde to bylo něco. Brazilci umí udělat všech-
no proto, aby měl soupeř, který tam přijede, nevýhodu. UFC se stará o všechny 
skvěle a nikdy bych na ně nenadával. V Brazílii ale všechno hraje pro Brazilce. Ten 
večer neuspěl nikdo z Angličanů ani z Američanů, jen Brazilci. Je pravda, že dva 
dny před zápasem, což je období, kdy se nejvíce shazuje váha, zavřeli posilovnu 
a v hotelu přestala téct teplá voda, takže jsem v horké vaně nemohl vypotit kila. 
Bylo to ale pro všechny stejné. Celé to 
bylo špatně. Po prvním kole, kdy jsem 
měl převahu, jsem totálně odpadnul, 
úplně jsem odešel na kyslík a vzdal se, 
protože mi neseděla vlhkost, zabilo 
mě tamní vedro, zatímco soupeř byl 
Brazilec a  dostal mě na škrcení, pro-
tože byl na podmínky zvyklý. Podcenil 
jsem finální přípravu. Bohužel, ale byl 
to určitě zápas večera. Kdyby mi dali 
bonus za zápas večera, nemusel jsem 
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v UFC skončit. Můžete mít šest proher v řadě, ale když pak dostanete bonus, ni-
kdo vás nevyhodí. Bohužel to dopadlo jinak, ale díky tomu jsem zase mohl jít do 
Čech a rozjet to tady zápasem s Petrem Knížetem.“

Co vám ty tři roky v UFC přinesly?
„Podíval jsem se po světě, měl jsem zápasy s kvalitními soupeři a z rváče se stal 
profesionál. Dostal jsem se do světa, kde se jen jí, spí a trénuje. Nejvíc se mi 
líbilo, že k nám vedení organizace přistupovalo stejně. Třeba v Anglii jsem měl 
jako šampion různá privilegia, ale v UFC je to jinak. Tam jsem měl coby nová-
ček stejné podmínky jako ti nejlepší. Jezdil jsem luxusními auty, dostal oblečení 
podle potřeby, spal jsem v nejlepších hotelech, byl to život s pěti hvězdičkami. 
Nejlepší servis.“ 

Ale platy řadových bojovníků nejsou v UFC nijak závratné. Stačilo vám to? 
„Kluci na mé úrovni dostávali za zápas od pěti do dvaceti tisíc dolarů. Jednou 
jsem vyhrál bonus v přepočtu milion za ukončení večera, ale hlavní byly příjmy 
od sponzorů. Takže jeden zápas zajistil dobré živobytí. Těm nejlepším třeba 
dvacet milionů, já si přišel maximálně na dva miliony.“
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Šlo vám vůbec v té době o peníze?
„Na dveřích jsem si vydělal víc, ale já si tehdy spíš budoval kariéru. Navíc mi jeden 
sponzor dorovnal peníze, abych nechodil tak často na dveře. Chtěl jsem hlavně 
slávu ve sportu, měl jsem se skvěle, a i když to bylo od začátku i o penězích, bralo 
mě tehdy hlavně to, že jsem v UFC. Už jsem věděl, že tohle je věc, kvůli které se 
vyplatí omezit práci na dveřích, navíc jsem rychle zjistil, že jsem úplný nováček 
a musím trénovat naprosto jinak. Do té doby, první dva roky, jsem chodil na MMA 
třikrát týdně. Vzal jsem to tak, že jsem v nejvyšší lize a menší peníze je daň, kterou 
musí zaplatit každý nováček. Vezměte si, že dnes je nejúspěšnější Češkou Lucie 
Pudilová a taky se o ní moc nemluví. To je prostě cena za to, že jste v nejvyšší lize. 
To není jako když hokejista hraje NHL a každý o vás ví.“

UFC sice nabízí luxus, ale po zápasnících vyžaduje, aby dodržovali 
přísná pravidla. Jak to vypadá v praxi? 
„Jednoduše. Zápasník musí být vždy tam, kde řeknou. Pak udělá přesně to, co 
šéfové řeknou. Tyhle šéfy prostě nikdo nechce naštvat. UFC si hodně zakládá 
na médiích, dbá na to, aby vše vypadalo dobře. Dělá kvůli tomu dokonce i se-
mináře, kde říkají, jak se propagovat. Všichni třeba musí mít účet na Twitteru 
a starat se o něj. Bojovník s nejlepším účtem dostával každý měsíc bonus pět 
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tisíc dolarů. Stejné peníze dostal ten, kdo dal ten měsíc nejlepší rozhovor do 
médií. Měli jsme mediální školení, aby se co nejvíc posílila značka a reputace 
fighterů. UFC má dodnes největší nárůst tweetů a  fanoušků na Facebooku 
a  Instagramu. Samozřejmě takové hvězdy jako Conor McGregor a  další mají 
fanoušků miliony a s takovými se nemůžete rovnat. To byste museli mít nárůst 
třeba o milion.“

Všichni fighteři UFC prý jezdí jednou za rok do Las Vegas na školení, 
kde je učí, jak se chovat a jak spolupracovat s fanoušky. O čem to je?
„Na tom se mi líbilo, že jsme si všichni byli rovni. Ať jsi byl jejich šampion, nebo 
jsi měl jenom jeden zápas. Všichni bydleli na stejném hotelu, sedíte spolu u sto-
lu. To se mi líbilo, nečekal jsem, že u stolu budu sedět s Jonem Jonesem. Dnes 
mě mrzí, že jsem se s ním nevyfotil, ale já měl vždycky takovou hrdost. Všichni 
mi říkali, ať se s ním jdu vyfotit. Nejdu! Nebudu mu ukazovat, že jsem z něho 
vydřenej. Říkal jsem si, že s ním třeba jednou budu zápasit. Dneska mě to štve. 
Ale já se na něj díval a říkal si: ,S tebou chci jednou stát v kleci, tak se s tebou 
vyfotím až tam.‘“

Takže jste si pěstoval image zlého muže s drsným pohledem?
„Je fakt, že mi to lidi vždycky říkali, ale ten pohled a mentalitu jsem měl díky prá-
ci na dveřích odjakživa. Musel jsem se tak tvářit celý život. To není póza, mám to 
tak najeté, to ale nevystihuje můj charakter, je to součást sportu a taky show. 
Hodně lidí si kvůli tomu i dneska myslí, že jsem zlej a arogantní. Až po osobním 
kontaktu zjistí, že je to jinak. 
Byl jsem třeba natáčet nějaký 
pořad s  jednou youtuberkou 
a přišla s několika kámoškami. 
Mně to bylo divný, ale nic jsem 
neříkal. Pak se bavíme a  jed-
na z  holek říká: ,Já už půjdu, 
je v pohodě.‘ – ,Jo, jasně, běž.‘ 
Hned jsem se ptal, jak je to my-
šlený. Prý se mě bála a nechtě-
la tam být se mnou sama. Ona 
si snad myslela, že bych jí něco 
udělal, říkala, že prý vypadám, 
že chci každého zmlátit. Mám 
asi takový nepříjemný pohled. 
Je pravda, že si každého k tělu 
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nepřipustím a proti soupeřům to třeba funguje. Ale na druhou stranu, nebudu 
se měnit a tvářit se jako hodnej kluk, toho pak lidé zneužívají. Nevím, proč bych 
se měl s každým kamarádit. Já si nového člověka, se kterým se seznámím, pře-
čtu, a pak uvidím, jak se k němu budu chovat. Asi jsem se s takovou vizáží naro-
dil. Ale nesuď knihu podle obalu!“

I tímhle jste zapadal do fenoménu UFC. Její prezident Dana White, 
který udělal z původně ztrátové firmy úžasnou značku, odjakživa říkal, 
že mu jde o originální charaktery. Měl jste možnost ho poznat? 
„Dana White je boss, velký šéf. Mluví hodně sprostě, všem nadával do č….ů a po-
sílal nás do p..i, v životě jsem neslyšel v jedné konverzaci tolik sprostých slov, 
ale na konci jakéhokoliv mítinku nám zdůraznil, že v televizi nesmíme kvůli ima
ge ani za boha nadávat. Jinak to byl férovej chlap, vždy na rovinu řekl, co mě 
čeká a kolik dostanu peněz, to se mi líbilo. Nepřetvařoval se a nechal mě být, ať 
se chovám v rámci jeho mantinelů, jak chci.“ 

Jak vám bylo, když vám ukončil smlouvu?
„O  osudu rozhoduje poslední zápas. Dvakrát 
v řadě jsem prohrál a v UFC jste pořád v ohrože-
ní. Bolelo to, poslali mi mail, ale řekli mi, že jsem 
mladý a dveře tam nemám zavřené. Dnes je si-
tuace jiná. Musím to brát tak, že v UFC bojuje 
jen opravdová špička, já se tam dostal hodně 
rychle, vše jsem se učil za pochodu. Byl jsem amatér, který trénoval třikrát týd-
ně, a přišel jsem mezi kluky z Ameriky a Brazílie, kteří trénují třikrát denně. Dnes 
jsem mnohem dál, ale UFC už má zároveň mnohem vyšší nároky a hledá pořád 
nové tváře.“

Byla v roce 2010 cesta do UCF složitější než dnes, kdy je víc turnajů 
a tím pádem i víc bojovníků z celého světa?
„Teď je organizace větší. Mají víc turnajů, je víc a  víc fighterů. Dřív jich tolik 
nebylo, na druhou stranu dneska chce být každý fighter a úroveň bojovníků je 
mnohem vyšší. Oproti borcům, kteří tam jsou dnes, jsem vypadal jako dinosau-
rus. UFC se pořád vyvíjí a pořád určuje směr MMA pro zbytek světa.“

Je opravdu UFC pořád tolik vzdálená od ostatních organizací?
„Určitě. Při vší úctě k Bellatoru, kde je spousta borců, kteří prošli UFC, je přece je-
nom UFC výš. A to říkám i s tím, že v Bellatoru třeba někdy odzápasím nějaké du-
ely. Fyzická kondice, styly a intenzita boje jsou úplně někde jinde. A i když Bella-
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tor skupuje bývalé hvězdy 
UFC, ještě nedosahuje na 
stupeň nejvyšší.“ 

Nepřeceňujete trochu 
UFC? Není přece jenom 
v současné době 
jednodušší se na jejich 
galavačeru představit, 
když Američané 
vyvezou svoji 
značku do Německa, 
Chorvatska, Polska 
a nakonec už i do Česka? 
„Je pravda, že dřív těch galavečerů bylo míň. Ale to neznamená, že by to pro ně 
bylo lepší. Dnes je bojovníků UFC podstatně víc, ale to je dobře. Je to i  logic-
ké… Když budou pořádat galavečer v Polsku, proč by na něm neměli startovat 
Poláci? Je dobře, že je větší šance dostat se do UFC. Nemyslím si, že by kvalita 
bojovníků byla menší. Pořád je těžké se do nejprestižnější organizace dostat. 
Ten bojovník na to musí mít. A pokud dostane šanci a v prvním zápase by udělal 
ostudu, už si v UFC ani neškrtne. Ano, momentálně je možná o malinko jedno-
dušší se tam dostat, ale je hodně těžké se v ní udržet. Protože o co víc nováčků 
přijmou, tím víc bojovníků budou mít k dispozici a můžou fight card namíchat 
podle potřeby.“

V UFC po vás zápasili další dva Češi. Viktor Pešta skončil rovněž bez 
smlouvy, když prohrál čtyři z pěti zápasů, a nyní skvěle reprezentuje 
Lucie Pudilová. Jak si podle vás vedli a vedou v porovnání s vámi? 
„Lucka Pudilová má našlápnuto skvěle a reprezentuje Česko parádně. Když je 
na kartě, lidi ví, že to je záruka velké řežby. Sice to má všechno na body a je to 
někdy výhra, někdy prohra, ale tohle je styl, který se UFC líbí. A Peštovi nerozu-
mím. To, že prohrával, je součást sportu, ale to, jaké měl podmínky, nechápu. 
Jednou prý neměl ani na letenku do American Top Teamu a skládali se mu na ni 
kamarádi. Byl v UFC, a přitom neměl nic, trénoval v Americe a prý spal v gymu na 
půdě a lidi z Čech mu posílali peníze, aby měl aspoň na jídlo. Neuměl se prodat, 
to, že tam zápasil, vlastně nikoho moc nezajímalo. To není způsob, jakým by měl 
Čech vystupovat v UFC. Až teď, když je pryč, začíná vydělávat nějaké peníze a je 
na tom o dost líp. To, čím si prošel, nezesměšňuju, protože to takhle má hodně 
lidí, ale já bych to tak mít nechtěl, proto jsem tolik času trávil na dveřích. Každo-
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pádně Pešta, abych mu jen nenakládal, je důkazem, že nejtěžší zápasy se dělají 
zadarmo! Fakt. To jsem poznal já i on. Dneska mám nesmyslné peníze za to, že 
jdu v domácí organizaci XFN zápasit s nějakou tlustou sedmdesát sedmičkou, 
jakou byl Patrik Kincl. V UFC jsem měl mnohem těžší soupeře a mnohem míň 
peněz. To by asi potvrdil i  Pešta. Do UFC se dostal relativně snadno, ale pak 
poznal, že je hodně těžké se tam udržet. To ale nic nemění na tom, že je nejlepší 
česká těžká váha a do UFC patřil. Je jen škoda, že se mu nepovedly zápasy, kdy 
inkasoval knockouty. Podle mého názoru se neměl snažit bojovat v postoji, když 
je to zemař od přírody. Takhle dostal knockouty a neudržel se tam.“

Je někdo další z Čechů, kdo má dnes šanci 
dostat se do UFC?
„Lucka Pudilová si udělala dobrou pozici a patří 
tam. A pak už tu jsem jen já, Jirka Procházka 
a  Miloš Petrášek. Viktor Pešta svou šanci 
promarnil tím, že si neumí budovat karié-
ru. Je to přitom pořád stejné. Pokud se chceš dostat mezi hvězdy, musíš 
nějakou hvězdu porazit. Každý si volíme svou cestu sami a  já vidím, že tomu 
zatím nikdo neobětoval tolik co já. V souvislosti s UFC nejmenuju Patrika Kin-
cla. On je jiný, sice mluví o UFC, ale ve skutečnosti jsem byl jeho životní zápas 
a jediný možný výtah do první ligy. Zápasil docela dobře v Rusku, ale v Čechách 
po něm neštěkl ani pes, protože cesta z Ruska nevede za ničím. Když pojedeš 
do Ruska, dostaneš soupeře, který má oficiálně dva zápasy, ale jinak jich má 
pět set. Navíc tě nenechají vyhrát. Dostaneš namláceno a pojedeš domů. Kincl 
to pochopil, tak se vrátil, ale místo aby na sobě pracoval, začal dělat spasitele 
české scény. Jemu přitom nejde o české MMA, ale o to, aby si nahrabal. To by 
bylo v pořádku, ale on se tváří, jako by to tu měl zachránit, na což nemá. Proto 
mě ale vyzval a proto začal říkat, že Vémola je jen nafouklá bublina. Bohužel lidi 
do těch jeho keců neviděli. Já ano, protože jsem i díky UFC poznal, jak to chodí. 
Proto mě to ještě víc nasralo a namotivovalo. Proto jsem kvůli němu nemohl 
skoro spát a trénoval jsem jako nikdy předtím.“

Kincl je ale jako zápasník MMA na vyšší úrovni než vy v době, kdy jste 
šel do UFC, navíc se jako jeden z mála Čechů prosadil v zahraničí. Proč 
si tedy myslíte, že na to nemá?
„On prostě jen mluví. Není to o sebedůvěře, ale o činech. MMA je kolektivní sport. 
Pokud kolem sebe nemáš tým manažerů, trenérů, píáristů, fyzioterapeutů, fan-
klub, zázemí, ale i kamarády, neuděláš vůbec nic a velká scéna jako UFC si tě ne-
všimne. Já se obklopil lidmi, kteří mi pomáhají, díky tomu jsem se zvládnul do-

Dostaneš 
námláceno 

a pojedeš domů.
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stat do UFC. Přitom jsem nikdy 
neměl talent ani sebevědomí, 
za vším u mě stála jen dřina a vi-
dím, že ostatní ji nechtějí pod-
stoupit. Na rozdíl od nich tohle 
všechno postupně překoná-
vám, posiluju se tím a  došlo to 
do fáze, kdy buduju české MMA 
a  snažím se z  něj udělat sport 
pro všechny lidi. Je to moje 
zapálení, protože já to chci víc 
než někdo jiný. Makám na sobě, 
kladu si výzvy. Tímhle neustále 
porážím sám sebe. Takže když 
řeknu, že se chci do UFC vrátit, 
myslím to stoprocentně vážně. 
Zato když lidi jako Kincl říkají, že 
budou v UFC, myslí to jinak. Pro-
to odmítnul nabídku na short notice, když byl v přípravě se mnou. UFC hledalo 
náhradu za zraněného soupeře pro Neila Magnyho, který patří do top ten, a Kincl 
to odmítnul. Pak začal mlít, že to dělá proto, aby budoval českou scénu. Hovno, 
věděl, že by neudělal váhu, že by dostal mnohem menší prachy, a že by prohrál. 
Tohle je ta jeho touha jít do UFC.“

Jste takhle přísný i na sebe? Jaké šance na návrat dáváte sobě?
„Já nekecám. Jak řeknu, tak se stane. Takže od chvíle, kdy mi UFC neprodlouži-
lo smlouvu, pracuji na co nejrychlejším návratu. Hodně vyřazených bojovníků se 
vrátilo. Někdo i dvakrát. Věřím tomu, že když budu vyhrávat a manažer jim za-
volá, budou o mně uvažovat. UFC vás vyloženě nesleduje, ale když jim manažer 
řekne, že jste z jedenácti zápasů deset vyhrál, šance na návrat je. Od té doby, co 
jsem odešel, mám jen jednu prohru s Jackem Hermanssonem, který se chvíli na 
to dostal do UFC a prosadil se.“

Co pro návrat ještě musíte udělat?
„To je jednoduché. Nic než vyhrávat, vyhrávat, vyhrávat! Proto se na všechny 
zápasy připravuju naplno a  nic nepodceňuju. UFC otevřelo velkou evropskou 
tour, což by mi jednou mohlo návrat usnadnit. Dřív nebo později budou hledat 
zápasníky, které fanoušci znají a mají už v jejich organizaci jméno. Nejsnadnější 
a nejrychlejší pozvánkou zpátky do UFC jsou ale výhry. Mám před sebou ještě 
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několik roků kariéry, a to by nebylo, 
abych toho nedocílil! Co si řeknu, 
to tak bude. Buď toho docílím sám, 
nebo s nějakou pomocí. Sám tím, že 
budu mít sérii vítězství a  UFC bude 
potřebovat někoho v Evropě, budou 
třeba narychlo hledat střední váhu. 
Teď se UFC dostalo do Prahy a  vě-
řím, že je to moje šance. Nebo bude 
UFC v  Londýně a  někdo se zraní. 
Třeba mi někdo nějak pomůže, ale 
prostě vím, že se tam určitě dosta-
nu, kdyby jenom na další jeden zá-
pas. Je to prostě goal, který jsem si 
slíbil. A  já ho splním. Sám se sebou 
bych nedokázal vydržet, kdybych 
tento slib nesplnil.“

Zmínil jste galavečer UFC 
v Praze v únoru 2019. Jak 
vnímáte, že tahle liga dorazila 
i do Česka?
„Byl to reálný sen a  vize. Halu na to máme a  úroveň velkých turnajů je s  UFC 
srovnatelná. Ano, stojí to hrozný ranec, ale když to zvládli Chorvati, tak proč ne 
Češi? A pokud to dopadne dobře, čeští zápasníci by na fight card určitě měli 
dostat šanci.“

Není to paradox? Do UFC jste se dostal v době, kdy jste byl mnohem 
horší zápasník MMA než dnes. A teď sice vyhráváte, máte několik pásů 
šampiona, jste v žebříčku nejvýš v kariéře, ale zatím to pořád nestačí 
a musíte počítat s teorií a štěstím.
„Někdy je to o štěstí, jako v mém prvním případě, ale tak to měl třeba i Brock 
Lesnar, se kterým jsem byl v šatně při svém prvním zápase v UFC. On vyhrál titul 
stejnou náhodou, jako jsem se já dostal k MMA a do UFC. Rozhodně nebyl nej-
lepší. Byl jen ve správný čas na správném místě. Ten den, kdy jsem měl premié-
ru, porazil Shane Carwina a stal se šampionem. Byl to jeho večer a byl to krásný 
příběh. Chtěl mít na trenkách sponzora Casino, tenkrát to bylo ale zakázané… 
Tak šel a nechal si ho vytetovat na záda. Za to mu dali sponzoři sto tisíc dolarů. 
On je na sebe vsadil. Kurs byl 5:1. Dostával do držky a ve druhém kole utáhl trian-
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gl a najednou měl půl 
milionů dolarů. Byl to 
jeho večer. Úplná ná-
hoda. Brock Lesnar 
nebyl nikdy top MMA 
zápasník. Ale měl 
něco navíc a  lidé se 
na něj přišli podívat.“

Takže pointa je 
taková, že jste se 
do UFC dostal díky 
štěstí?
„Jo, strašný štěstí. 
A měl jsem ho něko-
likrát, ale odvážným 
štěstí přeje. Tak to 
asi mělo všechno 
být, na všechno jsem 
se hrozně nadřel. 
Měl jsem kliku, že 
jsem odjel do Anglie 
kvůli kulturistice, že 
jsem vyhodil z  klubu 
zápasníky, že jsem 
se dostal z  ničeho 
nic do UFC, i že jsem 
se pak ocitnul v Čechách, kde mě všichni vyzývají a já se díky nim stal člověkem, 
který u  nás určuje vývoj sportu. To, že jsem měl štěstí, dokazuje i  můj zápas 
s  Petrem Ondrušem. Vyhrál jsem v  prvním kole, což mě zachránilo, protože 
jsem byl po operaci páteře, navíc nemocnej. Víc bych nevydržel, nemohl jsem 
dýchat. Přitom trenéři chtěli, ať zápas zruším, ale já si ho prosadil. Říkám jim: 
,Deset let vás poslouchám na slovo, ale ať se děje, co se děje, já z toho zápasu 
nemůžu couvnout.‘ Byl na mě tehdy velký tlak a MMA bylo poprvé v O2 areně. 
Takže jsem do toho šel a naštěstí Pína ukončil, ale i tyhle věci člověk v kariéře 
potřebuje. Ale mnohem podstatnější je jiná věc. K tomu, než si vás najde štěstí, 
předtím potřebujete co nejvíc makat.“
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http://www.nutrend.cz/hydro-whey-d15999.htm
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Po odchodu z  UFC způsobil Karlos Vémola smršť, která do té doby neměla 
v českém MMA obdoby. Na konto si připsal sedm vítězství v řadě, během dvou 
let odklidil z cesty každou překážku.

Jenže pak, během pouhých pár měsíců, přišel drsný pád.

První ránu představovala prohra v  zápase s  Jackem Hermanssonem. Český 
šampion měl v případě vítězství přislíben návrat do UFC, jenže nenápadný Švéd 
mu překazil plány už po dvou minutách skvěle utaženou pákou armbar. Karlos 
Vémola chtěl, strašně chtěl vyhrát. Už před úvodním gongem na sebe vytvořil 
tlak prohlášeními, že v případě porážky ukončí kariéru. Svého cíle se zase, tak 
jako mnohokrát předtím, nechtěl vzdát. Výsledek? Nechal si zlomit ruku. Duel 
ukončilo až křupnutí v lokti.

Byl to začátek temného období. 

Bezmoc prohloubila chvíli nato informace, že jde za mříže. První zprávy mluvily 
o drogách, ve skutečnosti se ukázalo, že pravým důvodem byly daňové úniky, 
nebo spíš nepořádek ve vlastních financích spojených s prací šéfa ochranky. 
Karlos Vémola se po odchodu z UFC vrátil k práci v klubech a často převážel 
velké částky v hotovosti, ze kterých vyplácel zaměstnance. 

O drogách lhal bulvár.
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Výsledek? Pět měsíců v base. Co nejdřív vypadalo jako dno, se ale zpětně uká-
zalo jako velký restart. Psychický i fyzický. 

Byl to začátek nové éry, nového vnímání. Jméno Karlos Vémola od té chvíle za-
čalo mít přesah daleko za klec MMA.

V médiích se začátkem roku 2016 mluvilo o Karlosi Vémolovi jako 
o drogovém dealerovi nebo o českém podvodníkovi, který v Anglii 
připravil stát na daních o několik milionů. Hrozilo vám roční vězení… 
„Vesměs se jednalo o bulvární články, které bohužel převzal dokonce i respek-
tovaný web ultimátních zápasů sherdog.com. Všechno ale bylo docela jinak.“

Povídejte…
„Začalo se mi v Anglii dařit. Tím, že se staly v Londýně teroristické útoky a hroz-
by dalších pokračovaly, byla v hlavním městě zvýšená ochrana osob a majetku. 
Měl jsem na starosti ochranku v několika londýnských klubech. Bylo toho hod-
ně, už jsem se do práce aktivně moc nezapojoval. Jen jsem kluby objížděl a ka-
síroval peníze. Několikrát se proto stalo, že jsem v autě převážel větší obnos pe-
něz. Lidem, jak to tak bývá, se můj úspěch v podnikání moc nelíbil. Záviděli mi. 
Nakonec moje auto na udání zastavila policie v době, kdy jsem převážel z klubů 
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peníze. Následovala domovní prohlídka, kde se našla další větší suma. Nemohl 
jsem prokázat, z čeho peníze jsou. Samozřejmě že jsem nechtěl potopit maji-
tele klubů, kteří mi peníze za ochranu vypláceli.“

Proč jste tedy výplaty nelegalizoval?
„V Anglii platí pravidlo, že pokud nemáte čistý trestní rejstřík, nemůžete v této 
branži podnikat. Na Ostrovech je spousta dobrých kluků, kteří v mládí uděla-
li nějakou blbost, měli zápis v trestním rejstříku, a z toho důvodu nemůžou na 
dveře. Kromě toho, jak už jsem popisoval, licence je drahá a je těžké ji získat. 
Jakýkoliv student nebo imigrant, který si nějakým způsobem získá tuto licenci 
na ochranku, přijde do klubu, kde je volné místo vyhazovače, a  vy ho musíte 
přijmout. Pokud jim majitel práci nedá, hned je obviněn třeba z  rasismu, xe-
nofobie. A to pak máte samozřejmě problém. Majitelé klubů raději zaměstnají 
na dveře udělané kluky, nejlépe bojovníky, kteří vzbuzují respekt a umí zvládat 
náročné vypjaté situace, kde může jít i o život. Já takové kluky dobře znal, vyu-
žíval jsem všechny kontakty z období, než jsem začal dělat MMA, a proto pro mě 
nebyl problém je do klubu dodat.“

Kde se tedy u vás vzalo obvinění z pěstování konopí?
„Domovní prohlídka probíhá vždy i u rodinných příslušníků. Sestra mámy mých 
dětí měla přítele, který doma pěstoval trávu. Se mnou pěstírna neměla nic spo-
lečného. Ale aby situaci zdramatizovali, spojili si, že peníze, které u mě našli, 
budou pocházet právě z prodeje lehkých drog. Přitom mezi námi nebyl žádný 
kontakt. Nic. Mimochodem se jednalo o dvacet čtyři kytek, které měl pro svou 
potřebu. Bulvár z toho nakonec udělal kauzu českého zápasníka, který se na-
močil do prodeje drog a neodváděl daně. Nakonec bylo obvinění šest a z toho 
jsem z pěti byl zproštěný. Jediné, co mi prokázali, byly nedoplacené daně z pe-
něz, které u mě našli. Přišel jsem k soudu v klidu, vůbec jsem nečekal, že bych 
mohl skončit hned ve vězení.“

Proč jste nakonec dostal 
rok natvrdo?
„V Anglii to funguje tak, že z roč-
ního vězení uděláte půlku. Ale už 
po třech měsících můžete jít do 
domácího vězení. Tak jsem si to 
představoval i já. Po třech měsí-
cích, kdy už jsem se chystal z vězení domů, přišli s tím, že mě musí vyhostit. 
Jenže to nemohli, protože jsem už v Anglii žil patnáct let a narodilo se mi tam 

Další dva měsíce navíc 
jsem strávil ve vězení, 

než jsem se vůbec 
dostal k soudu. 
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dítě. Vězeňská služba mi tvrdila, že už to nezáleží na nich, ale na soudci. Další 
dva měsíce navíc jsem strávil ve vězení, než jsem se vůbec dostal k soudu. Při-
tom jsem věděl, že můžu jít domů, ale fyzicky jsem musel dva měsíce odsedět, 
než mi soudce oficiálně potvrdil podmínečné propuštění. U soudu byl můj pří-
pad hotový za dvě minuty. Takže jsem si odseděl zbytečně dva měsíce navíc. 
Bulvár psal, že jsem měl po celém Londýně pěstírny – ale za to by mi asi soudce 
nedal jen tři měsíce, ne?“

Jak jste bláznivý sled událostí snášel?
„To je tak v životě vždycky. Za jeden bonz, že převážím hodně peněz z nelegální 
činnosti, se mi na nějaký čas otočil život. V Anglii nesmíte mít v hotovosti víc 
než 999 liber. Pokud máte víc, hned všichni spekulují, z čeho tolik peněz máte. 
Z kriminální činnosti? A i když je z kriminální činnosti nemáte, musíte prokázat, 
že jsou čisté. To se mi povedlo. Ale soudce řekl, že jsem je nezdanil, a už byl 
trest na světě.“

Jaký byl kriminál pro sportovce, pro veterána UFC, který je zvyklý na 
pobyt v tělocvičně, regeneraci, kvalitní jídlo?
„Fešácký kriminál není nikde na světě. Ale hlavně je to zbytečná ztráta času. Měl 
jsem štěstí v neštěstí, že jsem se dostal do velké věznice, kde byla i ohromná 
tělocvična. Bachaři věděli, kdo jsem a čím se v civilu zabývám. Po týdnu pobytu 
za mřížemi už jsem pracoval jako vedoucí posilovny. Makal jsem v ní sedm dní 
v týdnu. Od devíti do šesti. Všechno, co jsem k posilování a trénování potřebo-
val, včetně proteinů, jsem měl k dispozici. Takže pro mě byl pobyt ve vězení je-
den opravdu dlouhý tréninkový kemp. Nic jiného kromě cvičení a tréninku jsem 
tam naštěstí nemusel dělat. Natrénováno jsem tedy měl v  rámci možností. 
Proto jsem mohl hned po propuštění uvažovat, že do zápasu skočím co nejdřív. 
V tréninku mě pobyt za mřížemi vlastně vůbec nezastavil, naopak.“

Co byla náplň práce vedoucího posilovny, když jste trávil většinu 
pracovní doby tréninkem?
„Přiděloval jsem zájemcům časy, kdy mohou přijít do posilovny. Vyšli jsme si 
vstříc se spoluvězni navzájem. Já jsem dal víc času na posilování kuchařům, 
oni mi zase nosili porce jídla navíc. Na to, že jsem seděl v kriminále, jsem se měl 
opravdu dobře.“

Kde je takový příjemný kriminál?
„V Petersbourghu. Ale v soukromé věznici. V Anglii můžete podnikat tak, že po-
stavíte věznici a pronajmete ji státu. Pro odsouzené je to výhoda. Věznice jsou 
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čisté, není to žádná díra. Na cele jsem byl sám. Bachaři věděli, že pokud budu 
sám, nebudou mít se mnou žádné problémy. A také nebyly. To je jako všude v ži-
votě – pokud se chováte k někomu slušně a respektujete ho, ostatní se k vám 
budou chovat podobně.“

Co vám za mřížemi nejvíc chybělo?
„Jediné, co mi chybělo, byl kontakt se sportovci, protože nebylo dovolené tré-
novat nebo si někoho pozvat na sparingy. Sílu, fyzickou kondici a stínování jsem 
natrénované měl.“

Byl jste v kontaktu s trenéry, týmem, rodinou?
„Protože jsem byl v soukromé věznici a měl jsem v ní dobrou práci, měl jsem 
návštěvy dvakrát týdně po šesti hodinách. Chodili za mnou manažeři, trenéři, 
protože jsme počítali, že půjdu domů v dubnu, a na červenec jsme plánovali zá-
pas v Bellatoru. Protože jsem ale kriminál opustil koncem června 2016, nechtěl 
jsem podcenit přípravu na tak prestižní zápas, a tak jsme ho odvolali a přijali 
nabídku na říjen. Mělo jít o prestižní zápas v asociaci exzápasníka UFC Brada 
Picketta, ale nakonec z něj sešlo a vrátil jsem se do Česka, kde mi nabídla zápas 
organizace Night of Warriors.“

O bojovnících MMA v Česku jednu dobu koloval vtip o tom, že pokud už 
seděli za mřížemi, je to ten lepší případ. Touhle epizodou jste se k nim 
přiřadil.
„A to jsem právě nechtěl. Já jsem zastáncem názoru – a má slova se potvrzují –, 
že ultimátní zápasy už dlouho nejsou sportem rváčů a násilníků. Určitě nejsem 
rád, že jsem pobyt za mřížemi absolvoval, a určitě nesdílím názor, že teprve teď 
jsem opravdu správný Cagefighter… Naopak mladým na tréninku zdůrazňuju 
jejich chování mimo tréninkovou halu. Aby se jim nestalo to, co mně. Aby trávili 
čas úplně jinde a úplně jinak.“

Nebál jste se, že na vás české prostředí změní po pobytu v nápravném 
zařízení názor?
„To neovlivním. Bylo mi jasné, že si musím pozici vybojovat zase v kleci. Jakmile 
viděli můj první zápas po návratu, který trval dvě minuty, a pak druhý, který trval 
minutu, na moje problémy zapomněli. Tady nešlo o to, kde jsem byl a co jsem 
tam dělal. Nejdůležitější bylo, jak se vrátím. A já se vrátil v nejlepší formě. Před-
vedl jsem dobrý zápas, skvělou show a přejel soupeře, každému pak bylo jedno, 
kde jsem před půl rokem byl a co jsem tam dělal.“
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Změnilo vás pět měsíců za 
mřížemi?
„Snad jen v názoru na ukončení ka-
riéry. Jestli mi kriminál něco dal, 
tak určitě hlad po zápasech. Hroz-
ně moc jsem se zase těšil do klece! 
Naplánoval jsem si jasné cíle. Na-
bídek na zápasy bylo dost, včetně 
souboje v Bellatoru. Domluvili jsme 
se ale s týmem, že se nikomu nepo-
depíšeme na víc než jeden zápas. 
Situace byla jasná. Buď se vrátit do 
UFC, nebo se věnovat české scéně. 
Po odchodu z  UFC jsem měl sedm 
výher a jednu prohru. Plán na další 
kariéru byl zápas s  Petrem Ondru-
šem. Měl jsem za něj zaplaceno už 
čtyři roky a počítal jsem s ním celou 
tu dobu. V té době se rozjížděla organizace XFN, a když domluvila, že bych se 
mohl s Ondrušem utkat u nich, nebylo co řešit.“

Po prohře s Hermanssonem, kdy jste ještě netušil, co vás potká, jste 
přitom ohlásil konec kariéry. Kdy jste změnil názor?
„Z  toho mě dostal kriminál, kde jsem měl čas přemýšlet. Díky tomu, co jsem 
v MMA dokázal, jsem si tam žil jako král, všichni, včetně bachařů, ke mně měli 
velký respekt. Věděli, kdo jsem, znali mě. Tak jsem tam tak seděl a říkal si: ,Pře-
ce tohle všechno nemůžeš kvůli jedné prohře zahodit.‘ Jednou přišel kouč na 
návštěvu a řekl mi: ,Jestli chceš skončit, dobrá. Ale nemůžeš skončit takhle. 
Ještě jeden zápas musíš vybojovat! Ty jsi neprohrál s lepším soupeřem! Ty jsi 
byl lepší. Útočil jsi. Spadl jsi jen do špatné pozice.‘ A to jsem byl v té době v nej-
lepší formě, jakou jsem kdy měl. Fýza, síla, technika! Byl jsem si stoprocentně 
jistý, že ten zápas vyhraju. Už jsem měl předjednaný kontrakt z UFC. Trenér mi 
pořád dokola říkal: ,Můj gym neopustíš s prohrou! Vrať se do gymu, dej se do-
hromady.‘“

Za jak dlouho jste si řekl, že má pravdu?
„V té době jsem měl sto deset kilo! A kouč na mě křičel: ,Přestaň být tlustý ho-
vado, podívej se na sebe. Přijď, potrénuj, vyhraj jeden zápas a odejdi se vzty-
čenou hlavou.‘ Tak jsem ho poslechl. Vždycky jsem říkal, že po tom všem, co 
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jsem ve sportu dokázal, nechci 
končit v Oktagonu jako zápasník, 
který neví, kdy přestat. Plácá se 
od zápasu k zápasu a zalepuje or-
ganizátorům fight card. Celý život 
se pohybuji hlavně v Česku a Anglii. V obou zemích jsem vyhrál titul ve třech 
vahách. Ve střední, polotěžké i těžké. Říkal jsem si tehdy, kde je pro mě nějaký 
cíl, motivace? Ale v současné době jsem svůj cíl znovu našel, cestu mám. Když 
se zatím nepovedl návrat do UFC, můžu budovat českou scénu… Vyhrál jsem 
a čichl jsem si zpátky k tomu, že to jde. Tak jsem zase začal a je z toho další šňů-
ra vítězství. Já se ale snažím to pořád směřovat na tu nejvyšší soutěž. Do UFC!“

Už před pobytem ve vězení jste chtěl do UFC tak moc, že jste si nechal 
v posledním zápase zlomit ruku. Můžete popsat, co se vám honilo 
v hlavě?
„Přesně tak. Když při mém posledním zápase praskla kost, promítla se mi v tom 
zlomku vteřiny celá kariéra. Kdybych zápasil v UFC,  samozřejmě bych to hned 
odklepal. Abych dlouho nestál zraněný. V  Londýně byla ale situace opačná. 
Když soupeř ten armbar držel, říkal jsem si: ,Ruka se zlomí, a další zápas už ne-
bude. UFC mě nevezme. Pokud to ale udržím a tu ruku vytáhnu, změní se mi tím 
život. Můžu příští měsíc zase zápasit v nejvyšší lize.‘ Kdybych to tenkrát odkle-
pal, seděl bych pak v šatně, sice relativně 
zdravý, ale bez toho, abych dostal šanci 
v UFC. Tak jsem to riskl, kost křupla. Sudí 
to slyšel, vletěl tam… A  bylo po zápase! 
Protože to bylo na začátku zápasu, byl 
jsem relativně suchý, a  proto ruka ne-
vyklouzla, jak by mohla, kdyby byla naše 
těla zpocená. Rozhodně toho ale nelituji, 
i když jsem se potom rok léčil.“

Co vás štvalo víc – prohra, nebo 
zranění?
„V  šatně jsem nějakou ruku neřešil. To 
nebylo to, co mi vadilo a  bolelo. Hrozně 
mě štvalo, že jsem si pootevřené dveře 
do UFC definitivně zavřel, protože hned 
po zápase od nich můj soupeř obdržel 
nabídku. Tím, že mě porazil.“

Přestaň být tlustý 
hovado, podívej se  

na sebe. 
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Léčil jste se 
s loktem, k tomu 
jste pak musel na 
operaci s kolenem. 
Možná vás 
paradoxně nucená 
pauza ve vězení 
dala zdravotně do 
pořádku…
„Určitě. Dával jsem 
se do pořádku, i  když 
přišla další zranění. 
Ale k  našemu sportu 
prostě zranění patří. 
Já na sobě ve vězení 
v  jedné chvíli pocítil 
spíš psychickou po-
hodu. Předtím na mě 
byl vyvíjen velký tlak. 
Musel jsem vyhrávat. S takovým tlakem už jsem do dalších zápasů chodit ne-
chtěl. Poslední zápas jsem prohrál. Na sto procent od té doby vím, pro co si do 
klece jdu. Každý můj soupeř je od té chvíle chudák. Fyzicky jsem na tom byl po 
kriminále skvěle a od té doby si tuhle formu udržuju, dřel jsem jako kůň. Vždyc-
ky jsem měl v zápasech první kolo výborný a pak jsem trochu odpadával. Od té 
chvíle, s výjimkou zápasu s Ondrušem, kdy jsem se vracel po operaci páteře, 
jsem vždycky schopný bojovat všechna tři kola na nejvyšším stupni otáček.“

Co jste si za mřížemi uvědomil?
„Hlavně to, jak mám rád sport, MMA, zápasy, show. Vždycky mě hrozně nabíje-
lo, když jsem cítil podporu, a tím, jak mi ten pocit ve vězení chyběl, jsem MMA 
začal vnímat. A v současné době vím, že už jen tak nepřestanu. Proč? Protože 
jsem strhl lavinu svých fanoušků. To mě hodně žene dopředu. Když vidím mladé 
kluky, jak mlátí do pytle a  u  toho řvou moje motivační heslo ,Lvi žerou první‘, 
hrozně mě to nabíjí. A už vím, proč lidi, jako je třeba Petr Monster Kníže, pořád 
dřou a makají. Je to pro ně styl života. Ráno vstávají a večer usínají jako MMA 
zápasníci. Všichni se diví, jak dlouho to ještě dokáže vydržet, ale já mu rozumím, 
a když jsem měl po návratu z kriminálu první zápas, řekl jsem si, že tohle budu 
dělat, dokud to půjde. Vydržím, jak nejdéle to bude možné, a odejdu s hlavou 
vzhůru. Když jsem byl mladý, vzhlížel jsem k bojovníkům, jako byl Roman Vanic-
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ký, provozoval valetudo. Tenkrát to byl slavný zápasník. Dneska už mu je kolem 
čtyřiceti, vleze za pár korun s kýmkoliv do ringu, má vybouchanou hlavu. Ob-
čas vyhraje, jindy prohraje. Už to není ten zabiják a gangster, ke kterému jsem 
vzhlížel. Už to je starší pán, který si nechává namlátit. Tak já dopadnout nechci, 
takže jsem se rozhodl posunout v MMA dál. Teď si mě už lidi pamatují, protože 
jsem udělal promo, jaké nikdo předtím neudělal. A budou si pamatovat, že Vé-
mola už věkem sice stárne, ale pořád jede bomby. Čeká mě dlouhá kariéra. Pět 
dobrých let a pět špatných let. Ale i ty špatné roky budou lepší než v případě 
většiny soupeřů.“
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http://www.nutrend.cz/bcaa-energy-mega-strong-powder-d16123.htm
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Na statistiky jednou sedne prach. Nakonec vždy zůstanou v  hlavách lidí jen 
emoce, které s vámi mají spojené. Karlos Vémola tenhle koloběh pochopil, při-
způsobil se mu a rozjel vlastní velkou hru. Hraje v ní hlavní roli, všichni ostat-
ní jsou v příběhu jen komparz, statisté v nekonečném seriálu, který má pevně 
daný scénář.

Proto vznikla přezdívka Český Terminátor, proto je jedním z jeho symbolů výrok 
„Lvi žerou první“ a dominantní styl nazývaný Vémolice. Proto už každý fanoušek 
MMA ví, co to znamená trash talk. A proto si všichni všímají každodenní touhy 
Karlose Vémoly, který se snaží dokázat, že právě on je českou jedničkou, že si 
právě on zaslouží největší uznání i nejvíc peněz. Že je to on, kdo určí směr, po 
kterém se jednou vydají jeho nástupci.

České prostředí je pro něj bitevní pole i pokusná laboratoř. Po návratu z UFC 
domů se rozhodl posunout svůj vliv, aby překonal všechno, co tu bylo před ním. 
V prostředí, které bylo do té doby na úrovni undergroundu, se vydal do neko-
nečné bitvy. Jeho sebevědomé vystupování dráždí skoro každého, kdo má jiný 
názor.

Jsem zabiják i byznysmen.
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Petr Kníže, Petr Ondruš, Patrik Kincl. 

Ti všichni se postupně v  extrémně vyhecovaných zápasech přesvědčili, že je 
Karlos Vémola mnohem víc než nafouknutá bublina. 

Přesně to je energie, ze které žije. Obrazně i doslova. Stalo se totiž to, co se v ob-
dobí „bez Vémoly“ zdálo nemožné. Do MMA přitekly velké peníze a největší kus 
si ukrojil právě člověk, který o sobě od začátku prohlašuje, že je česká jednička.

V hlavě má sice stále cíl v podobě návratu do UFC, nejlepší ligy světa, ale v pře-
stupní stanici jménem Česko sklízí odměnu za profesionalitu i za kontroverzi.

Snové výdělky, z nichž ten nejštědřejší dosáhl výše v řádech milionů korun, jdou 
ruku v ruce s přístupem. Karlos Vémola se rozhodl, že udělá všechno pro to, aby 
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se stal tváří, symbolem a ikonou českého MMA. Ba co víc, aby bylo jeho jméno 
víc než české MMA.

Když jste byl malý kluk, jaké plakáty jste měl vylepené v pokoji?
„Od malička Arnolda Schwarzeneggera. Od filmových plakátů až po kulturistiku. 
Je to pro mě obrovský vzor. Co udělal, udělal velmi dobře. Ve sportu – výbornej, 
ve filmu – výbornej, v podnikání – výbornej, v politice – výbornej. Na co sáhl, to se 
mu povedlo. Měl jsem i vzory v zápase, Alexandra Karelina a Buvajsara Sajtijeva. To 
byly ikony. Viděl jsem je zápasit na mistrovství světa na Slovensku, což pro malého 
kluka bylo něco neskutečného. Arnold pro mě byl vzorem v tom, jak se prezentoval, 
a vše se ještě umocnilo, když jsem přešel od zápasu ke kulturistice. Mám sice hod-
ně sportovních snů, ale jestli něco opravdu chci, tak potkat se s ním naživo.“

Každého napadne, že má váš obdiv ke Schwarzeneggerovi souvislost 
s přezdívkou Český Terminátor. Je to tak?
„Ne. Vůbec. Mně ta přezdívka dřív dokonce vadila. Ze začátku jsem měl dojem, že 
mi tak říkali proto, že jsem byl nelítostný k soupeřům. A pak mi manažer řekl, že 
ke mně sedí i proto, že mluvím anglicky se stejným přízvukem jako Terminátor. 
Navíc jsem měl svaly jako on. Přezdívka mi nejdřív neseděla, ale používala se čím 
dál častěji, až jsem si na ni zvykl. Terminátor si pak začal žít svým vlastním živo-
tem a dokonce po mně chtěli, abych nastupoval do klece za doprovodu melodie 
z toho filmu. Nakonec je to tak, že je to už deset let moje značka. Já přitom ne-
mám zas tolik v oblibě superhrdiny, ale spíš reálné osobnosti. Schwarzeneggera 
a taky Muhammada Aliho. Nebyl ten neporažený šampion v boxu, jakým byl třeba 
Rocky Marciano. On byl v první řadě šampion lidí, které někam dokázal nasměro-
vat, dokázal je k něčemu strhnout. A to je přesně to, čeho bych chtěl dosáhnout 
já v Česku. Abych děti nasměroval ke sportu, aby nefetovaly… Ukazuju lidem cí-
levědomost! Trénoval jsem i v době, kdy jsem měl zlomenou páteř. To víte, že mě 
motivoval i Muhammad Ali, byl příkladem pro ostatní lidi. Byl nejlepší. The Grea-
test. A já věřím, že jsem český The Greatest! Nemám ho nějak důkladně nastu-
dovaného, ale už z toho, co si o něm zjistí každý během deseti minut, je jasné, že 
z takových lidí si můžeme všichni vzít příklad. Jeho citáty jsou inspirativní.“

Pár citátů už máte na kontě i vy. Asi nejaktuálnější je vaše současná 
značka „Lvi žerou první“. Kam na to chodíte?
„Já těch hlášek používám víc. Občas něco plácnu, a když se to nechytí, tak už to 
dál nepoužívám. Na citát Lvi žerou první lidi okamžitě zareagovali. Jestli jste si 
všimli, nikdy tu hlášku nepíšu v angličtině. V češtině to zní a vypadá lépe. Navíc 
konkrétně tohle říká známý UFC zápasník MMA Jimi Manuwa, ten pořád hlásí 
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Lions eat first, ale lidi 
na to nereagují. U nás 
po tom naopak skočili. 
Ta věta poprvé z mých 
úst zazněla, když 
jsem byl v  Africe na 
safari, tam jsem uvi-
děl lvy a  vzpomněl si 
na Jimiho. Poprvé to 
vyřknul on, je to jeho 
hláška, nechci být ten, 
kdo mu ji přebere. Je 
to jen a pouze pro lidi 
tady v Čechách.“

Jak byste chtěl, 
aby si vás české 
MMA jednou 
pamatovalo?
„Jako českého Aliho 
nebo jako obdobu zabijáka Mika Tysona. Můžu mít na svém kontě prohry, ne-
musím být statisticky nejlepší. Ale než odejdu, nechám za sebou takovou sto-
pu, po které se vydá dav dalších lidí, aby – až budu starší – si lidé pamatovali, 
že tady nějaký Vémola byl. A že to bylo něco, co tady ještě nebylo. Jde o to, 
co bude potom, nejde o to, co je teď. Teď na mě spousta lidí nadává a snaží se 
mě za každou cenu sejmout, ale já si buduju svůj odkaz, který vydrží i po konci 
mojí kariéry. Za deset let si nebude skoro nikdo pročítat moje statistiky, ale 
třeba někde v knihovně svého táty narazí na tuhle knížku. Otevře si ji, podívá 
se na nějaký dokument, uvidí plakáty, videa. Tohle chci, aby po mně zůstalo, 
chci zaujmout širší veřejnost, motivovat a bavit lidi, věnovat se fanouškům, 
udělat si na ně čas, protože to ze mě dělá člověka, který v nich něco zanechá. 
Nestačí se několikrát v roce ukázat na pár minut v kleci. Šampion tady musí 
být pro lidi, jinak to nemá význam. A tohle nechce zatím žádný jiný český figh-
ter pochopit.“

Daří se vám to? Umíte definovat svou současnou roli v českém sportu?
„Snažím se ukazovat jako lídr, jako česká jednička v bojových sportech. Už když 
jsem byl v Anglii na dveřích, chtěl jsem být hlavní vyhazovač, ten, který to tam 
táhnul. Tak to mám i v MMA.“



72

Co je tedy ve vašich očích MMA?
„Je to v  první řadě sport zkombinovaný se show. Podívejte se na americký 
wrestling. Normální člověk se na to nemůže dívat. Ale je to show. Napadají se, 
nadávají si. Mě wrestling nikdy nezaujal, nemá to se sportem moc společného, 
ale všichni to chtějí, protože to vyvolává emoce. MMA je sport, ale lidi to musí 
bavit i předtím, než se vleze do klece. Proto je potřeba, abychom dělali show.“

Jak se dělá show?
„Tohle musí být ve vás. To nejde naučit. Komunikovat s veřejností stejně, jako 
to měl Muhammad Ali, je podobné umění jako boj. Já se k Alimu samozřejmě 
nepřirovnávám, nejsem ani jako aktuální ikona Conor McGregor. I v jeho případě 
jsou lepší zápasníci, jenže se nedokážou prezentovat tak, aby někoho zaujali. 
Conor je přesně ten případ, který to má v sobě. Já si dovolím říkat míň věcí než 
on, ale za tím, co vypustím z pusy, si stojím, protože vím, jak trénuju, vím, že do 
toho dávám mnohem víc než ostatní. Čeští bojovníci to nemají. Chvíli byl v kur-
zu například Jan Malach. Ten to uměl. Říkal o sobě, že je Král Severu. Jenže to 
několikrát nedokázal potvrdit výkonem. Říkal: ,Já ti namlátím v  prvním kole,‘ 
ale to bylo všechno. V Oktagonu už úspěch neměl. Byl hodně nahoře, přál jsem 
mu to, mám ho rád, je to můj kamarád. Ale prohlašovat tohle a pak dostat čtyři-
krát namláceno, to je blbost. Kdyby ale vyhrál čtyřikrát za sebou, byl by dneska 
někde jinde. Lidi by mu začali říkat český Conor McGregor, ale tu přezdívku si 
nezasloužil. Kluci, kteří takhle řvou, by měli mít soudnost. Když o někom řeknu, 
že ho ukončím v prvním kole, musím pak udělat všechno proto, abych to doká-
zal. Sedím před zápasem v posilovně, makám a říkám si: ,Nemůžu si dovolit, aby 
to dopadlo jinak, abych nebyl jen za toho, 
kdo něco plácá.‘ Kluci si musí v hlavách 
nastavit, že to opravdu chtějí, jinak to 
nejde. Můžete sice někde něco odkou-
kat, ale hlavně to musíte mít v  sobě. 
Když je člověk hodnej dobrák, zabijá-
ka ze sebe neudělá.“

Dokázal byste si představit, že jste v uvozovkách jen zápasník MMA 
Karlos Vémola, který se neprojevuje, mlčí, připravuje se a několikrát 
ročně nastoupí do klece?
„To už bych dávno neměl pro MMA význam. K tomuhle sportu řeči a show patří. 
Nejlepší fighteři by nebyli nejlepší, kdyby nekecali. Podívejte se na to, kolikrát 
prohrál Muhammad Ali. Bylo víc boxerů, kteří byli neporaženi, třeba Rocky Mar-
ciano, ale nikdy nebyl žádný z nich tak slavný jako Ali. A kdo zná neporažené-

Říkal o sobě, 
že je Král Severu. 
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ho Brita Joea Calzagheho? Kolik bylo v  těžké váze skvělých šampionů? Mike 
Tyson měl také prohry, ale lidé znají jenom jeho a Aliho. Tysona znají, protože 
měl v sobě takové temné charisma a uměl upoutat lidi. Dát jim něco, co chtějí. 
Kličko byl statisticky nejlepším šampionem všech dob, ale nemyslím si, že si ho 
tak budou lidi pamatovat, naopak budou vzpomínat na to, že byl sice dobrej, ale 
v těžké váze nebyla taková konkurence. Je to smutný, ale je to tak. V Americe 
se promotéři běžně zbavují lidí, kteří jim neprodávají židle. A já? Když neudělám 
show, budu zápasit zadarmo. To je byznys. Pokud si otevřete cirkus nebo diva-
dlo, a neprodáte lístky, tak pro koho tam budete hrát?“

Kdy jste si uvědomil, že nestačí jen bojovat, ale musíte také hodně 
mluvit?
„Jakmile jsem přišel do Česka, uvědomil jsem si, co tu chybí. Ve světě za mě 
tuhle roli dělali jiní, v UFC jsem byl součástí hotového prostředí, kde se jen sta-
čilo přizpůsobit. Tady to byl v tomhle ohledu pravěk. Věděl jsem hned, že jestli 
nezačnu mluvit, nemám v Čechách budoucnost ani tady nevydělám peníze. Mu-
sel jsem na naši scénu vlétnout jako někdo, kdo tady udělá revoluci.“

Váš nástup na českou scénu se rozjel nečekaně vyhrocenou slovní 
bitvou s jedním z prvních českých zápasníků MMA Petrem Monsterem 
Knížetem. Umíte zpětně zhodnotit, proč k tomu došlo?
„Ať si říká, kdo chce, co chce, začal to Monster. Já ho neznal. Měl jsem po od-
chodu z UFC zápasit s Petrem Ondrušem, který se ale zranil. Řešil jsem, co dál 
se svojí kariérou, cítil jsem, že hodně lidí chce, abych zápasil v Čechách. Najed-
nou přišel nějaký Monster s tím, že nejsem nejlepší a že jsem si přijel z Ameriky 
a chci tady vládnout českému MMA. Já to vůbec nechápal. Kdo jsi? Kde jsi byl? 
S kým jsi zápasil? Říkal jsem si o něm to nejhorší. Kulhavej děda. Vždyť ty jsi di-
nosaurus. A on, že mě sekne. To bylo z ničeho nic. Mně to připomínalo doby, kdy 
jsem v Londýně zápasil v klubech. Tam jsem se taky potkával s takovými řečmi, 
ale pak jsem jim ukázal, kdo jsem, a uklidnilo se to. Bojoval jsem v UFC, měl jsem 
klid a po odchodu jsem najednou přijel do Česka, kde vylezl z díry nějaký starý 
pardál a začal mít kecy. V UFC to bylo hodně neosobní, tady to bylo jiné v tom, že 
je to osobní. Strašně jsem se do toho zažral, a když jsem ho v Top Hotelu porazil 
ve třetím kole na škrcení, myslel jsem, že jsem celou situaci vyřešil. Monster 
to pochopil, stali se z nás přátelé a já zjistil, že je to tvrďák a frajer, který i ve 
čtyřiceti letech má našemu sportu jako bojovník co dát. Tak jako on se připra-
vuje málokdo. Myslel jsem, že jsem to tímhle vyřešil a že to uvidí i ostatní. Že si 
lidi v Čechách uvědomí, kdo jsem, a že budeme společně budovat české MMA. 
Že se spojíme, začneme si pomáhat a já budu zápasit už jen proti zahraničním 
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hvězdám před domácím publikem, které mě podpoří. Realita je ale úplně jiná, 
od té doby musím pořád někomu něco dokazovat. Pořád dokola potvrzuju, že 
jsem lepší než kdejaký Čech. Na začátku jsem si říkal, že je to blbost, ale když 
jsem za to začal dostávat skvěle zaplaceno, na tu hru jsem přistoupil. I když si 
pořád myslím, že bychom se měli srovnávat se zahraničím, a ne proti sobě.“

Díky tomu, že vás vyzývají Češi, se z vás ale během několika let 
stal jeden z mála českých zápasníků MMA, který se sportem živí 
podobně jako profesionální hokejisté a fotbalisté. Jen proto, že jde 
o vyhecované souboje, které jsou promotéři ochotní zaplatit. Není 
tohle přece jen jeden z vašich splněných cílů?
„Je to spíš nutnost. Moje kariéra není dlouhá a  je třeba využít každé nabídky, 
která má smysl. Pokud jste skvělý hokejista, skončíte a také nemusíte do konce 
života nic dělat. Tak proč by tu samou možnost neměl mít bojovník MMA. Na mě 
se kvůli tomuhle názoru dívají lidi z branže s despektem. Česká scéna nechápe, 
že nevystupuju jen jako zápasník, ale jako značka se vším všudy. Pracuju na svém 
obrazu každý den a  nemůže to být jen o  sportu. Ostatní by mohli taky udělat 
nějaký přesčas, ale jim stačí, co mají, proto se MMA posouvá dopředu pomalu. 
Jirka Procházka má 
třeba velký potenciál, 
ale nechce ho naplno 
využívat, navíc zápa-
sí v  Japonsku, což je 
naprosto specifický 
trh. Blížit se lepšímu 
obrazu začíná i  Viktor 
Pešta. V  začátcích na 
tom byl dost špatně, 
v UFC všechny důleži-
té zápasy prohrál a po 
odchodu z  UFC ho 
zase srazil knockout 
od Alexandra  Jemel-
janěnka. Je takový ne-
výrazný a nemá kolem 
sebe moc sponzorů, 
kteří by mu pomohli. 
Tihle kluci se nesta-
rají o to, aby pro ně byl 
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sport dobré živobytí. Já to mám jinak. Už když jsem mohl dělat v Anglii dva dny 
na dveřích, chtěl jsem pracovat víc, makat naplno, abych si vydělal. Teď mám 
nabídky a za pět let už je třeba nedostanu. Tak proč toho nevyužít. Když mi ně-
kdo nabídne dobře placený fight, neodmítnu ho. I kdybych měl bojovat každý 
měsíc. Ale… Může se stát, co už se mi několikrát stalo – přijde zranění nebo 
nemoc, a já k zápasu nebudu moct nastoupit.“

Jak se podle vás pozná, že je zápasník MMA úspěšný i mimo Oktagon?
„Podívejte se na triko slovenského šampiona Bellatoru Attily Végha. Ten nemusí 
ani zápasit, má triko obsypané samými sponzory. Já chci být samozřejmě dob-
ře zaplacený. Ale když dostanu dobré peníze já, dostanou i ostatní. Dřív zápasili 
za dvacet třicet tisíc, v současné době mají za zápas dvojnásobek. Ať si říkají, 
co chtějí, já mám na tom největší zásluhu. Že jsem do toho sportu přinesl peníze 
a radím jim, jak na to. Miloši Petráškovi jsem třeba říkal, že si musí o další zápas 
za větší peníze říct už v Oktagonu hned po zápase. On na to, že zapomněl. Ale 
na to nesmí zapomenout. Říkám mu: ,Ty potřebuješ moneyfight, který chtějí 
fanoušci vidět. Martin Šolc porazil tvého parťáka Kotalíka, tak máš přijít do Ok-
tagonu a vyzvat ho.‘ Fanoušci by byli nadšení a stáli by o takový zápas. A to je 
ta chvíle, kdy si může říct o více peněz. On nesmí zapomenout. Já se dívám na 
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zápas a už při jeho sledování myslím na to, jak jeho vítěze vyzvu. Oni musí takhle 
přemýšlet, aby věděli, jak se prodat.“

Nemáte manažera, protože říkáte, že ho nepotřebujete a o svou image 
a obchody se postaráte sám. Kdy jste si řekl, že to bude nejlepší? 
„Už v Anglii. První zápas jsem měl za pět set liber. Ale tam jsem měl padesát 
procent z lístků, které prodám. Udal jsem jich tři sta. Musel jsem to lidem podat 
tak, aby o ten zápas měli zájem. Už když jsem pracoval na dveřích, staral jsem 
se o to, abych prodal návštěvníkům lístky. Vždycky jsem vystupoval jako člověk, 
který je tu pro fanoušky, jen tak můžu posunout sport o úroveň dál. Mám nejvyš-
ší cíle. Nejdřív pozvednout českou scénu a pak se zase vrátit do UFC.“

A co když se vám to nepovede? Historie ukazuje, že si bojovníci velmi 
často vytyčí cíle, na které nedosáhnou, ale zkouší to tak dlouho, dokud 
nepřijde bolestivá srážka s realitou, protože si nedokážou přiznat 
pravdu. Například boxerská legenda a šampion Sugar Ray Leonard 
říkal, že se pořád vracel, protože to bylo jako droga. Chtěl prý zažívat 
pocit jako na hraně propasti a zajímalo ho, jak moc se může naklonit 
přes hranu, dokud nepřepadne. Každý prý nakonec přepadne.
„Myslím, že Sugar Ray kecal. Všichni šampioni můžou říkat tyhle krásné věty 
svým fanouškům, aby byli zajímaví, ale já jako fighter vím, o  čem to je. O  pe-
nězích! Mám před sebou ještě pět dobrých a pět špatných let. Během nich mi 
půjde o to, abych se co nejlíp uživil. Podívejte se na Kena Shamrocka, legendu 
MMA a jednu z prvních hvězd UFC. Je mu přes padesát let, dávno nevypadá jako 
zápasník, už by tam vůbec neměl lézt, a asi ani nechce, ale když za ním někdo 
přijde a nabídne mu půl milionu dolarů, vezme to, protože na tyhle peníze si ani 
v nejlepší formě nepřišel. Můžete si říct, že se na to vykašlete, ale jen v přípa-
dě, že máte vyděláno, což nemá skoro nikdo. Tihle chlapi, kteří začínali s MMA 
před pětadvaceti lety, nežijou v klidu a v pohodě. Někteří mají dluhy, musí platit 
účty. Klasický zápasník MMA má nejpozději ve čtyřiceti všechno za sebou. Ce-
lou kariéru. Můžeme začít trénovat v gymu… Ano. Ale nezapomínejte na to, že 
nejlepší trenér v České republice Petr Macháček má z celoživotního trénování 
úplné hovno. Je pořád někde v pronájmech. Nedovedu si představit, že se po 
tolika letech dřiny nechám někde zaměstnat. To ne. Aby byl fighter v pohodě, 
mohl skončit a v klidu žít, musí mít našetřeno. To vidíte na McGregorovi. Jemu 
vůbec nevadí, že neví, kdy bude zápasit, protože je finančně v pohodě. A pokud 
je fighter zabezpečený, ví, že zbytek života může trávit třeba s rodinou. Manžel-
ka mu může říct, že je dobitej a dolámanej a měli by se jet společně zrekreovat 
na dovolenou. Když má fighter peníze, řekne: ,Jasně, jedeme.‘ Nebo se může 
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stát, že odpoví: ,Ale já na tu dovolenou nemám!‘ Kolik taková dovolená stojí? 
Dva tisíce eur. A v tu chvíli zavolá promotér a řekne: ,Mám pro tebe zápas za tři 
tisíce, ale je to tento víkend. Půjdeš?‘ – ,Jasně.‘ Dva tisíce dá za dovolenou a ješ-
tě mu tisíc zbude. Tohle je ta moc, která ovládá fightery. Peníze. Není to o tom, 
jestli končit z nějakých ušlechtilých důvodů, nebo ne. I ti nejlepší bojovníci jsou 
často v situaci, kdy nic jiného ani neznají. Jestli to není u sta procent fighterů, 
tak u devadesáti stoprocentně.“

Takže to je už diagnóza?
„Nevím. Podívejte se na Petra Vondráčka. Jaký to byl bojovník v K1, rozhodně 
ve své době světová třída. Ale ani tehdy nedostal takové peníze jako například 
za nedávný zápas proti Ondru Hutníkovi. Jenže už to nebyl on. Když byl v nejlep-
ší formě, když dělal fakt super zápasy, tak si nevydělal! Dostal prostě lukrativní 
nabídku. Říká si: ,Celý život dřu, zápasím za dvacet tisíc a teď jsem z formy a ně-
kdo mi dává mnohem lepší peníze. Proč bych tam za ty prachy nevlezl?‘ Nejde 
o to, že by mu ten sport chyběl. Raději by někde seděl a nažral se. To mi věřte. 
Mike Tyson říká, že dnes jsou fighteři byznysmani. A má stoprocentní pravdu. 
On byl zabiják, ale lidi jako on se vytrácí. Já chci být obojí – zabiják i byznysmen 
v  jednom. Pokud máte obojí, jste v naprosté pohodě. Je smutné, jak je tento 
náš sport nedoceněný. Málokdo si může užívat života jako reprezentant v hokeji 
nebo ve fotbale. Já si dovolím říct, že jsem jediný český fighter, který se tím 
dobře živí. A neznám jiného. Je jich tu pár, kteří by to chtěli, ale jediné, na co se 
zmůžou, je, že mě vyzvou, a pak dostanou namláceno.“

Proč si myslíte, že vás od návratu do Česka všichni vyzývají? Není to 
paradox? Sice máte na vizitce titul šampiona z Anglie a pozici prvního 
Čecha v UFC, ale lidi mnohem víc zajímá, jestli porazíte českou špičku. 
Největší ohlas měly vaše souboje s Petrem Ondrušem a Patrikem 
Kinclem v organizaci XFN.
„Jsem pro ně hlavně výtah na výsluní. Dokud jsem nepřišel, nikdo nevěděl, kdo 
je Ondruš nebo Kincl. Po zápase se mnou si udělali jméno, i když prohráli. Těm 
lidem se to asi vyplatí. Podobným příkladem je Samuel Pirát Krištofič, který 
si na mně udělal jméno, přestože jsme se nikdy neutkali. Ale už jen tím, že se 
o tom uvažovalo, stoupla jeho cena. Měl by zvednout telefon a poděkovat mi. 
V životě by neměl takové peníze, kdyby si mě nebral do huby. To samé, ještě ve 
větším měřítku, dokázal Patrik Kincl. V životě by nezápasil za peníze, jaké dostal 
po souboji se mnou. Nechápu ho, nejdřív mě vyzve, zničí náš do té doby myslím 
kamarádský vztah, dostane nesmyslné prachy, pak dostane do huby, ale stejně 
to zůstane tak, že se mu na mně pořád něco nelíbí a vykecá si odvetu. Že jsem 
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namistrovanej, namachrovanej, že to přeháním. A jak to přeháním? Já o sobě 
tvrdím, že jsem šampion, ať se jim to líbí, nebo ne. Neříkám nic, co není pravda. 
Říkám, že jsem nejlepší, a pokud má vzniknout pochybnost, jdu a dokážu to. To 
není namachrovanost. To je víra v sebe v sama. V to, jak trénuju. A že trénuju víc 
než oni. Nevím, co je na tom za namachrovanost, když tvrdím, že jsem nejlepší. 
To je fakt. To je realita.“ 

A není to i tak, že vám ta role může vyhovovat? Máte silná prohlášení 
a vždy se najde někdo, kdo vás vyzve. Díky tomu můžete pokračovat 
v úspěšné kariéře. V Česku je o vás zájem, máte slabší soupeře než v UFC 
a dostáváte za ně mnohem víc peněz. To je přece velice výhodná pozice.
„Upřímně, vyhovovalo by mi mnohem víc, kdyby Češi začali věřit tomu, co říkám, 
ale bohužel tomu nikdy věřit nebudou. Příkladem je Patrik Kincl. Porazím ho, 
jasně a bez diskuzí vyhraju a místo uznání začne řada lidí říkat, že moc dobře 
vím, proč nechci odvetu. Protože jsem prý vyhrál jen díky tomu, že jsem mu 
strčil prst do oka. Já si s ním klidně odvetu dám, ale myslím, že už ten zápas 
nikdo nechce vidět. Jdu do toho, protože dostanu stejné peníze jako v prvním 
zápase a zajistím si roční rozpočet. Proč bych měl někoho mlátit podruhé za 
méně peněz? Já s  ním za míň nepůjdu, ani kdyby porazil Conora McGregora. 
Ne. Kincla už jsem porazil a sportovně mi nemá co dát. Tečka. Promotéři mu 
nasypali, protože si mysleli, že vyhraje a že si na mně udělá jméno. Všiml jsem 
si, jak všichni pak chodili se sklopenou hlavou, když jsem vyhrál já. Co čekali? Já 
jim to říkal. Dostal jsem od promotérů XFN zprávu, jakou jsem v životě nedostal: 
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,Opravdu jsi Champ!‘ Oni tomu prostě před zápasem nevěřili. A odveta dopadne 
úplně stejně.“

Jaké to pro vás bylo? V zápase Vémola versus Kincl proti sobě šly 
dvě největší hvězdy organizace XFN a bylo jasné, že to jednu z nich 
poškodí. Neměl jste dojem, že vás chtějí obětovat? 
„Nevím, proč to tak bylo. Když jsem měl před Kinclem zápas s Ondrušem, zapla-
tili mu promotéři kemp v Thajsku. Když měl proti mně nastoupit Kincl, zaplatili 
mu přípravu v Americe. Já jsem sám sebou. Nenechám si od nikoho do ničeho 
kecat. Píno byl třeba od začátku můj vyzyvatel, ale do klece jsem nastupoval 
jako první já. Chtěli mě trochu rozhodit. Jsem rád, že pak promotéři konečně 
viděli, kde je pravda. Že už nevěřili Kinclovým kecům, že jsem jen nafouklá bub-
lina. Já se dokážu kousnout a připravit se na každý zápas. Nejsem hloupej, jak 
si o mně někdo myslí. Já na soupeře vlítnu, vezmu si ho a praštím s ním o zem. 
Říkají o mě: ,Vémola jen hází, mlátí, škrtí!‘ No a co? Proč bych měnil něco, co 
funguje? Jak vidíte, mně to stačí. Já nic jiného na některé soupeře nepotře-
buju. I když s Kinclem jsem se na první pohled trápil. Zároveň jsem nebyl celý 
zápas v žádném ohrožení. Sám si vyčítám, že jsem to neukončil dřív, cítil jsem 
z  něj takovou divnou nervozitu… Nikam jsem nespěchal, věděl jsem, že když 
neudělám chybu, mám ho. Jediné, čím mně mohl ohrozit, bylo, že bych tu chybu 
udělal já. Možná se to lidem líbilo, ale já vím, že jsem to nebyl já. Nešel jsem po 
ukončení, bral jsem zbytečné ohledy na důležitost okamžiku, nechtěl jsem se 
unavit, nechtěl jsem udělat chybu… To mě na tom mrzí, protože jsem ho mohl 
smáznout. Prostě tady nad killerem převládnul byznysmen. Kdyby mě náhodou 
sekl, zhroutil by se mi celý svět. Všechno, co 
sedmadvacet let buduju, by bylo pryč. Řek-
lo by se jen: ,Král je mrtev, ať žije král!‘ Po 
mně by už nikdo ani neflusl. To bylo strašné 
břímě, které jsem si s Kinclem do Oktagonu 
nesl.“

Mnoho lidí překvapilo, že jste bojoval v postoji a nikoliv na zemi, jak je 
vaším zvykem. Byl to záměr?
„To byla naprostá strategie mých londýnských trenérů. Ze sparingů víme, že 
mám tvrdou hlavu. Koučové mi radili: ,On je vzrůstem malý. Postav se před 
něho. Nikam nespěchej, drž centrum.‘ To byly pokyny trenérů: ,On za tebou ne-
přijde. A když náhodou přijde, tak tě párkrát trefí. No a co. Co se stane? Nic! 
Ale když se trefíš ty? Tak je konec!‘ A on se toho začal bát. On mi sice nakouřil, 
ale bál se už za mnou přijít. Já vím, že ten boxing nemám upravený. Ale když se 

„Král je mrtev, 
at žije král!“
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jednou trefím, je konec. A on? On mě mohl pinkat, kolikrát chtěl. A když máte 
dvě a půl kola vyhraného, tak co, tak ať si pinkne. A tohle ho překvapilo. Já ho 
vzal na zem, když jsem chtěl, ale nechtěl jsem do něj vletět, aby mi třeba nena-
sadil kimuru. Abych do něčeho nečekaného nevlétl. Z toho jsem měl strach. Až 
zbytečný. Ale technicky, strategicky, až na to, že mi nahulil ve třetím kole, jsem 
zápas bez problémů zvládl. Naprosto do puntíku splněná taktika. A nejvíc mě na 
tom těší, že jsem splnil, co jsem slíbil. Že to bude na tři kola, tvrdý zápas na jed-
nu branku. Všechno v mé režii a že bude mít černé oko na svatebních fotkách. 
A měl! Lepší produkci jsem v životě neměl. Navíc jsem zase ukázal, že Kincl není 
na rozdíl ode mě zboží, které by si zasloužilo pozornost.“

S Patrikem Kinclem jste byli kamarádi, co se stalo, že se nakonec 
váš vztah změnil a vše vyvrcholilo vzájemným zápasem a následným 
domluvením odvety?
„Není moc lidí, které si vezmu domů na barák. Můj dům, můj hrad, je to jenom 
moje území. Ti lidé mi musí být blízcí. Kincl u mě doma byl, já zase jezdil trénovat 
k němu do Hradce Králové, pořádali jsme spolu semináře. Dělali jsme toho spo-
lu víc, ale to víme jen my dva. Bylo to o důvěře a pak z jeho strany přišla zrada. 
Dostalo mě to tím spíš, že jsem to vůbec nečekal.“ 

Váš vztah s Kinclem ale hodně vystihuje i vaši nekompromisní 
povahu. Vše začalo videem, v němž jste řekl, že jste v Česku nejlepší 
od welterové váhy až po supertíhu, což Kincl odmítl a vyzval vás. 
Nevyčítáte si zpětně, že jste to rozjel?
„Spíš jsem díky tomu pochopil, že Kincl drží jen s  těmi, ze kterých něco kou-
ká. Když se ho ujali v Hradci Králové v Good Luck Gymu, místo vděku a loajality 
všechny postupně nasral. V Praze si taky nadělal nepřátele, v Rusku to samé. 
Jednou ho tam obrali o  vý-
hru, ale pak za ním přišli do 
šatny a dali mu dvojnásobný 
honorář, aby to neřešil. Sba-
lil prachy a pak je stejně po-
mluvil na Facebooku. Tak se 
na něj už vykašlali a přestali 
o něj mít zájem. On je člověk, 
který jen využívá situace, 
a  v  momentě, když už mu 
nemáte co nabídnout, vás 
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odkopne. Je to hyena a parazit. A to nejsem 
jediný, kdo to tvrdí.“

Zajímavé je ale i to, jak vám leží 
v žaludku. Prakticky se váš vztah 
k němu prolíná i velkou částí vašeho 
sportovního příběhu po návratu do 
Česka. Jde skoro o ústřední téma. 
Proč?
„Protože to, co mi provedl, považuju za jednu 
z nejhorších věcí, které mi kdy někdo udělal. 
Nikdy jsem nezpochybnil jeho schopnos-
ti fightera, protože v  tom je hodně dobrej 
a výhra nad ním je pro mě cenná. Já mluvím 
o jeho povaze, protože to byl právě on, kdo zpochybňoval všechno, co jsem do-
kázal, i když z toho sám hodně vytěžil. Znal se se mnou, trénovali jsme spolu 
a v jednu chvíli věděl o všech mých slabinách. A v tu chvíli toho chtěl využít a pa-
razitovat na mém jménu tím, že mě porazí. Využil první chvíli, aby se po mých 
zádech mohl vyšplhat nahoru, protože beze mě by o něj nikdo neměl zájem.“

Berete si věci hodně osobně. Myslíte, že se tahle věc hodně přenáší  
i do vašich zápasů v MMA?
„Pomáhá mi, když můžu soupeře nenávidět. Ale zatímco zahraniční soupeře 
beru jako sportovce a je to čistě hec, v Čechách mi to připadalo osobní skoro 
proti každému, protože si mě všichni brali do huby. S Monsterem Knížetem a Pí-
nem Ondrušem se to vyřešilo díky zápasu, s oběma si podám ruku, s Monsterem 
jsem kamarád a Pína respektuju, ale Kincla nechci ani vidět, protože jeho cho-
vání beru jako zradu.“

Pokládal jste si někdy otázku, proč jste musel čelit těmto výzvám?
„Je to pro mě důkaz, že si ty lidi nechtěli budovat jméno stejně jako já. Jsem pro 
ně jen zkratka na jejich cestě ke slávě, proto selhávají. Jdou často do něčeho, 
na co ještě nebo už nemají. Tihle lidi jsou slabí, když myslí, že si udělají jméno jen 
tím, že mě porazí. V UFC šel každý šampion svou vlastní cestou, která byla dlou-
há a nebyla jednoduchá. Já se rozhodnul měřit se s nejlepšími, a místo aby se 
o to snažili i ostatní, jsem pro ně já tou metou, na které se chtějí zviditelnit. Na-
příklad Petr Ondruš. Uznávám, co umí, byl mistrem světa v kickboxu, měl dobré 
zápasy v MMA, ale nikdo ho neznal. A po zápase se mnou, kdy je na sklonku ka-
riéry, ho najednou znají všichni. Ale vyhrát s Ondrušem jsem asi neměl, stačilo 
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se podívat na organizátory z XFN, jak se chytají za hlavu. A já si říkal, co kdyby 
to náhodou Píno vyhrál? To by byla tragédie pro české MMA. Na něj by nechodila 
plná aréna. Zase by MMA zhaslo a bylo by tam, kde bylo před pár lety. On by to 
prostě nedokázal táhnout tak, jako to táhnu já.“

Takhle jste to skutečně cítil? 
„Říkal jsem organizátorům XFN už před zápasem: ,Nechci, abyste mi nadržovali, 
ale buďte fér. Nic jiného nechci.‘“

Připadáte si jako pevnost, kterou se ostatní Češi rozhodli dobývat?
„XFN hledalo Čecha, který by mě porazil. Věděli, že to přiláká nejvíc lidí a  že 
v případě, že prohraju, budou člověka, který mě porazí, líp ovládat. Já ale mám 
takovou schopnost, že se připravím na kohokoliv. Nejsem neporazitelnej, ale 
tohle je pro mě challenge, další motivace sunout se dopředu. Dokazovat jim, že 
to nedokážou. Třeba se jednou najde domácí borec, který mě porazí, ale nebu-
de to Píno nebo Kincl.“

Kdo by za to stál? Viktor Pešta, Jiří Procházka, Miloš Petrášek?  
Nebo někdo jiný?
„Pešta mě vůbec nezajímá. Je to těžká váha, já jsem střední, navíc nemá jméno, 
které by někdo sledoval, a ani fanoušky by to myslím nezajímalo. Petrášek ros-
te, ale máme spolu takový vztah, že bychom snad nezápasili. Ve srandě říká, že 
dokud se neožení a nebude potřebovat prachy, tak mě vyzývat nebude. A s Jir-
kou Procházkou si jednou zápas dokážu představit, ale ne v nejbližší době. Teď 
si myslím, že bych ho porazil, ale jednou to může být právě on, kdo mě pošle do 
důchodu. A zrovna od něj by mi to nevadilo. Kdyby byl můj poslední zápas proti 
němu, bral bych to tak, že mu předávám žezlo. Ale teď ještě ne. Teď máme kaž-
dý svou kariéru a vzájemně by nemělo smysl si ji ničit.“

Procházka je tedy váš potenciální soupeř a bojovník, ke kterému máte 
respekt?
„Jo, mám k němu velkej respekt, protože vidím, jak trénuje, jak maká. Jirka je 
úplně jinak mentálně nastavenej než já. Každý máme svůj svět a teď není důvod, 
abychom si ho vzájemně rozbíjeli. Každý jede svou cestou. Kdyby se teď někdo 
zbláznil a řekl, že nám dá na účet nesmysl za to, když proti sobě půjdeme, tak 
jasně, šel bych do toho s přesvědčením, že nemůžu prohrát, ale teď přeju nám 
oběma, aby to tak nebylo. Myslím, že po tom netouží ani on. Má svoji cestu sa-
muraje, medituje u šálku dobrého japonského čaje, chodí do lesa a do hor, kde 
třeba půl dne stínuje. Vémola pro něj není nějaká meta.“ 
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Zkuste se 
ale zamyslet 
a popište, jaký by 
to byl zápas.
„Žádná přestřelka. 
To je člověk, se 
kterým bych ne-
stál na nohou ani 
pár vteřin a  chtěl 
bych jít na zem. 
Čekal bych na jeho 
naskočený kole-
no a  vzal ho v  letu 
na zem. Pak by šlo 
o  to, jestli by do-
kázal vstát. A on to 
umí, což několikrát předvedl v  Rizinu. Byl devět a  půl minuty na zádech, pak 
vstal a ukončil to. Ze sparingů vím, že ho umím udržet na zádech tři kola po pěti 
minutách, ale nedej bože, kdyby se mi to nepovedlo a on něco trefil. To bych 
měl blbý. Prostě to shrnu. Rád namlátím každýmu, ale jsem rád, že to zatím není 
Jirka. Za pár let to bude jinak, ale teď je dobře, jak to je. On zápasí ve světě 
a mezitím já tady můžu mlátit lidi, kteří mě berou jako škůdce MMA, a dokazovat 
jim, že melou blbosti.“

Dělá vám dobře, že jste se 
do povědomí lidí dostal jako 
kontroverzní symbol českého MMA?
„Když něco dělám, snažím se to dělat dob-
ře. A jsem rád, že to ve svých očích dobře 
dělat můžu. Buď to dělám dobře, nebo jdu 
od toho. Určitě mám radost, že jsem MMA někam po-
sunul. Důkazem je pro mě to, že mám spoustu fanoušků a vyprodávám arény. 
To je známka toho, co sportu přináším. Nic jiného, všechno ostatní jsou kecy. 
Samozřejmě že se najdou lidé, kteří budou říkat, že to není moje zásluha. Ale 
kdo otevře oči, vidí, jak to je. Dělám, co může dělat každý zápasník MMA, ale 
ne každý to umí. Před zápasem s Kinclem se ke mně dostala zpráva od Jardy 
Poborského, který má přes sto zápasů a je to jedna z českých legend a průkop-
níků. Psal, že doufá, že mi Kincl rozbije moji namachrovanou arogantní hubu. 
To jsem třeba vůbec nečekal. Poborský je člověk, který přitom kopíruje vše, co 

Když něco dělám, 
snažím se 

to dělat dobře.
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dělám. Četl jsem třeba jeho trapnou facebookovou výzvu, kde se obouval do 
Slováka Gábora Borárose. Úplně strašně. On je dinosaurus, který tu byl už de-
set let přede mnou a MMA nikoho nezajímalo. Mohl dělat dávno to, co dělám já. 
Nedělal. A neuvědomuje si, že jeho syn, který taky dělá MMA, může díky tomu, 
co jsem sem přinesl, zápasit před natřískanou O2 arenou. Poborský měl stej-
nou, nebo možná i větší šanci pozvednout MMA, ale neudělal vůbec nic. Vleze 
do klece, jednou vyhraje, jednou prohraje. A mně vyčítá show a progres, které 
díky tomu má české MMA. On by měl vědět, že jsem pro jeho syna vybudoval 
lepší podmínky. Tahle zabedněnost mě mrzí. Někteří fighteři by měli vědět, kdy 
přestat, a to je právě případ Poborského.“

Jak se cítíte, když víte, že máte velký obdiv a podporu u fanoušků, 
ale zároveň se vám stále nedaří získat všeobecný respekt u českých 
bojovníků?
„Jo, mrzí mě to. Mrzí mě, že si neuvědomují, že jsme měli na začátku stejné 
možnosti, a čas ukázal, čí přístup měl větší efekt. Poborský má třikrát víc zápa-
sů než já, ale co přinesl sportu? Nevím, jestli se cítí zhrzený, že hlavní roli nehra-
je on. Ale přece mu musí být jasné, že otěže dřív nebo později přeberou mladí 
dravci, že jeho doba byla jiná, on ji nezměnil a teď už to ani nezmění. I po mně 
jednou, dřív nebo později, převezmou otěže Jirka Procházka a Miloš Petrášek. 
Ale teď jsem tu já a ukazuju, co umím.“

Problém bude možná v tom, že je MMA nejrychleji se rozvíjející sport 
na světě a před patnácti lety přitahoval úplně jinou sortu lidí než 
dnes. Řada zápasníků měla kriminální minulost a MMA brali po těžkém 
životním období jako možnost vrátit se do společnosti. Sami se ale 
nechtěli moc prezentovat, právě z důvodu, co měli za sebou. Radši byli 
v ústraní, nebo zápasili v zahraničí.
 „Ale to je ono. Já chápu, když mám kromě fanoušků i hatery, kteří nevidí do zá-
kulisí a myslí si o mně, že jsem arogantní hovado. Ale když takhle přemýšlejí fi-
ghteři, kteří vědí, jakým vývojem MMA prošlo, a hlavně, jak se člověk musí na ka-
ždý úspěch nadřít, tak mě to sere. Všichni ti kluci mě znají osobně, všichni vědí, 
že jsou na MMA talentovanější než já. Všichni vědí, že když oni trénují tři hodiny 
denně, já musím šest, abych byl na potřebné úrovni. A pak si dovolí na mě házet 
špínu. Měli by si uvědomit, že všechno, co vypustím z huby, jsou reakce na pro-
vokace a útoky. To, co jim odpovídám, není namyšlenost, ale uvědomění si sebe 
sama a toho, co dokážu. Já o sobě neprohlašuju, že zmlátím každého zápasní-
ka na světě. Nebudu o sobě prohlašovat, že jsem český Conor McGregor. Ale 
s klidným svědomím řeknu, že jsem tady nejlepší a že jsem posunul českou scé-
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nu nejvíc ze všech. Nepocho-
pím chování fighterů, kteří mě 
nemůžou vystát, vždyť díky 
mně mají profi podmínky, kte-
ré tady v životě nebyly. Dělám 
v  malém českém měřítku to, 
co dělá McGregor ve světo-
vém měřítku. Také nesouhla-
sím se vším, co říká, vadí mi ty 
jeho blbý kecy. Ale zároveň ho 
miluju, protože pro MMA udě-
lal strašně moc. Vždyť díky 
němu všichni na světě dostá-
vají přidáno a zápasy v kleci už 
nejsou jen underground. Díky 
němu všichni na světě vědí, 
co je to UFC. Každý zápas-
ník by měl být McGregorovi vděčnej. Díky němu vyrostly nové hvězdy. Sice je 
na světě plno lepších zápasníků než Conor, ale nikdo se o MMA nepostaral tak 
dobře jako on.“

Takže když budeme konkrétní, chybí vám respekt a úcta ze stran 
českých MMA zápasníků?
„Asi jo. Chápu, že diváci a veřejnost mají své favority podle toho, kdo jim je sym-
patický, ale ze strany některých fighterů jde o  čistou závist nebo zhrzenost. 
A možná jim vadí i to, že jsem nevyrostl v Čechách, ale v zahraničí. Jsem dílo 
London Shootfighters a  vadí jim, že tu vůbec nějaký Vémola začal existovat, 
protože ukazuje, jaká je realita.“

A jaká je realita?
„Že najednou lidi, kteří o sobě tvrdili, jak jsou skvělí, stíhají sotva průměr. Není 
to moje hra, když přijedu z  Anglie do Česka, zcela záměrně jezdím trénovat 
k André Reindersovi, Petru Monster Knížeti, do PriMMAt gymu v Praze, do Good 
Luck Gymu v Hradci Králové, do Hanuman Gymu k Petru Macháčkovi. Jezdím 
trénovat, kam mě napadne a kam mě pustí, bez ohledu na nějaké třenice. Jestli 
mi někdo s trénováním vyjde vstříc, já ho pak prezentuji na nějaké akci. Když 
mi někdo nějakým způsobem pomůže v přípravě, chci mu to oplatit a promuju 
ho. V Česku ale žádného stálého trenéra nemám. Jsem tady jen na dovolené 
a nechci se flákat, tak trénuju v různých gymech s různými trenéry. Několikrát 
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jsem měl u klece Petra Macháčka, ale spíš jako morální oporu. Chci pracovat 
s tím, kdo má nadhled. Žabomyší války mě nezajímají, to je pravěk, který nemá 
v moderním sportu co dělat. V Londýně jsme zvyklí spárovat pořád mezi týmy. 
Jednou my tam, podruhé oni k nám. Pomáháme si. Jezdíme spolu na zápasy do 
Ameriky. Porážet Američany. A tady? Tady neexistuje, aby jel někdo spárovat 
do klubu, kde nejsou ideální vztahy. Je to neprofesionální, je to špatně. My si 
musíme vzájemně pomoct, a dokud to tak nebude, nikdy v tomhle prostředí nic 
pořádného nevybudujeme. Tohle brzdilo éru Michala Hamršmída, André Rein-
derse a Jaroslava Poborského. Každý měl svůj píseček a běda, když chtěl někdo 
půjčit lopatičku. Já nejsem ničí, proto mě česká scéna neuznala, ale to není můj 
problém, budu si dělat, co chci.“

Vnímáte, jak je česká scéna stále nejednotná?
„Konkurence je v pořádku, ta být musí, ale musí to mít úroveň. Tady mezi sebou 
lidi válčí. Je strašný, jak se nesnesou a dělají si naschvály. To jsem od začátku 
nechápal. Když jsem slyšel na někoho pomluvy, jen jsem říkal: ,Nikoho z nich 
neznám. Nechtě mě být. Udělám si vlastní názor.‘ Jsem taková povaha, že si 
sám zjistím, co mi na člověku sedí a nesedí. Někdo mě jako člověk nepřitahuje, 
ale když má dobré jiu jitsu, proč bych s ním nemohl trénovat? Nemusím s ním 
chodit na pivo, ale můžu se k  němu chovat normálně a  trénovat s  ním. Mám 
fakt hodně rád Jirku Procházku a vždycky s ním jsou kvalitní sparingy, ale jako 
lidi jsme úplně jinde, asi si jen tak nezavoláme, že spolu půjdeme na pivo, ale 
to přece není nic ve zlém. Spojuje nás touha dostat se v MMA co nejdál, dřít na 
sobě a víme, že si máme co dát. Tohle je fér.“

Umíte si představit, že někdy 
přijde doba, kdy česká MMA 
scéna hromadně uzná, že jste 
jednička?
„Nikdy mě neuznají. To je nekonečný 
příběh. Vždycky přijde někdo nový, 
koho jsem ještě neporazil. A já nemůžu po-
razit všechny. Chci teď jít takovou křivou cestou. Budu sám číhat na soupeře 
jako sup. Budu čekat, až někdo z českých borců s někým prohraje. Budu připra-
vený soupeře, který ho přemohl, vyzvat a porazit ho. Budu čekat, až prohraje 
Attila, a borec, který ho porazí, bude muset být můj následující soupeř, i kdyby 
mu měli promotéři naslibovat hory doly. To jsou moje plány. Když někoho nemů-
žu dostat do klece rovnou, počkám si na jeho přemožitele.“

Nikdy mě neuznají.  To je nekonečný 
příběh.
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Při popisování českých poměrů máte stejně přímý styl jako při 
zápasech. Je i tohle škola, kterou jste se naučil v Anglii a v UFC?
„Ať už angažmá v UFC v mém případě dopadlo jakkoliv, byla to zlatá zkušenost. 
Jsem za ni moc rád. Využívám všechny informace teď tady u nás. Stále mířím 
do světa, ale zároveň nemusím spěchat, protože mám pořád nasmlouvaných 
pár super zápasů za skvělých podmínek. Bohužel v mé střední váze moc kvalit-
ních a dostupných bojovníků bez smlouvy není. Zkoušel jsem Melvina Manhoe-
fa, holandskou legendu, ale bohužel to nedopadlo, protože chtěl za zápas úplný 
nesmysl. A pokud nedostanu do klece Attilu Végha, budu se muset rozhodnout, 
co dál. Já ten velký československý fight chci. Chci, aby to nesledovali jenom 
lidi doma, ale i ve světě a řekli si wow. Věřím, že tenhle náš zápas by vyprodal 
O2 arenu.“

Předvádíte sebevědomý americký styl, který tu dosud nikdo 
neprezentoval. I to může být důvod, proč provokujete českou scénu 
a musíte čelit domácím výzvám. Kdybyste byl třeba víc státnický, 
Češi by přestali mít potřebu se s vámi srovnávat a měl byste možnost 
zápasit s kvalitními zahraničními soupeři.
„Říkají, že mi chybí pokora, což nechápu. Říkám, co je pravda. Někdo si to ale 
nemyslí, tak začne šílet a  mít na mě kecy. Nesmyslně se to vyhrotí a  já pak 
úplně jasně vyhraju. Soupeři po 
zápase podám ruku. Co po mně 
ještě chcete víc? Jak jsem se měl 
chovat po zápase s Kinclem, když 
mě podrazil? Vždyť já s ním před-
tím roky trénoval a ten člověk znal 
mé slabiny, zneužil situace, cítil, 
že mě brzdí zdravotní problémy. 
To jsem se s ním měl objímat? Já 
toho člověka nemám rád! A  když 
jsem to dal najevo, hned to každé-
ho zajímalo. To je jediná pozitivní 
věc na tom všem. Vydělalo to a lidi 
se o  tom bavili. Nechtěl jsem to 
tak, ale když už k tomu došlo, cho-
val jsem se tak, aby z toho byl co 
největší efekt. Tohle je věc, kterou 
můžu být prospěšný. Jinak by to 
tu vypadalo jako v  pravěku. Vez-
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měte si devadesátá léta v Česku, všichni se v ringu objímali, ukláněli, ale kam to 
vedlo? Do Lucerny přišlo tři sta lidí. Nikdo nesledoval tu pokoru, která ke všemu 
ještě obvykle nebyla upřímná. Ještě chápu, když to dělají v Thajsku, kde je to 
součást kultury, ale tady? Někdo přijde k ringu a začne se modlit… K čemu se 
modlí? Vždyť o tom nemůže nic vědět. Je to jen něco, co někde viděl, ale málo-
kdo to prožívá. Jsme jiný národ a máme zápasit tak, jak je nám vlastní.“

Počkejte, to by ale o vás mohl každý říct, že české MMA kazíte 
americkou mentalitou, trash talkem, přehnaným zaměřením na peníze 
a marketing. V čem je rozdíl?
„V tom, že se náš sport vyvíjí díky tomu, že kopíruje americký model. Kdyby to 
bylo podle vzoru Thajska, nikam se to neposune, lidi by to nezajímalo, bojový 
sport má potenciál jen v případě, že půjde o show. Hned první zápas v UFC jsem 
měl v Las Vegas. Byl jsem v šatně s Brockem Lesnarem a bylo 4. července – 
Den nezávislosti, nejvýznamnější den v USA. Tu show mám dodnes před očima, 
všechno bylo prezentováno tak, abyste od UFC nemohli odtrhnout oči.“

To, co popisujete, je důvod, proč je v Česku značka Karlos Vémola 
silnější než značka MMA. Vnímáte to?
„Něco na tom je. Potkal jsem moderátora a promotéra show Oktagon Ondře-
je Novotného, který mi vyprávěl historku, jak byl v Bulharsku na dovolené, kde 
ho oslovil někdo místní, protože viděl, že má triko s motivy MMA a mluví česky. 
Hned se ho ptal, jestli patří do skupiny toho, kdo říká, že Lvi žerou první. Jasně, 
byla to náhoda, ale o něčem to svědčí.“ 

Můžete popsat, jak se po návratu do Česka změnil váš přístup a názor 
na MMA?
„Když jsem zápasil v  Anglii, za každou cenu jsem chtěl být nejlepší a  zápasit 
s  těmi nejlepšími. To samé jsem měl i  v  UFC, ale to mi ukázalo, že jsem tam 
přišel v době, kdy jsem na nejlepší zdaleka neměl a o MMA jsem věděl hodně 
málo. V Čechách mám zase nejvyšší cíle, ale tím, že si na mě pořád někdo ote-
vírá hubu, porážím Čechy a ke světovým soupeřům typu Moise Rimbona jsem 
se dostal jen párkrát. Jde mi o výzvy, o to, abych podával co nejlepší výkony. 
Když vlezu do klece, jsem bojovník. Vždycky je to o silných a slabých stránkách. 
Všichni vědí, že je budu chtít vzít na zem, ale zatím se mi to nepovedlo jen v ně-
kolika zápasech s lidmi, kteří jsou v UFC. Ubránit se tomu není tak jednoduché, 
jak si někdo myslí. Vezmu nohu a  dostanu soupeře na zem. Já to dělám celý 
život. Sedmadvacet let. Mám to tak najetý, že si myslím, že jsem v tom master. 
Zastavit to je problém. Pár lidem se to povedlo a já díky tomu prohrál zápas. Jon 
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Madsen, Caio Magalhães – tihle dva to zvládli, jinak jsem hodil všechny. Kdyby se 
Pínovi povedlo zůstat v postoji, mohl mě porazit, protože je tam vynikající. Ale 
jemu se to nikdy nepovede. I kdyby trénoval čtyři pět let, tak mě v tomhle nikdy 
nedožene a ukazuje se, že wrestling a zem je víc než postoj, když to umíte. Víte, 
je mi jedno, s kým budu zápasit, vždycky budu chtít soupeře dostat na zem, dřív 
nebo později. Až budu mít odvetu s Kinclem, bude to jednoduchej zápas. Pro-
tože moje nejsilnější stránka je mnohem lepší než jeho. Nemůže mě porazit, už 
jsem to ukázal a myslím to pořád vážně.“

Čím to, že tolik zápasů vyhráváte prakticky tou samou technikou?
„Nebudu daleko od tpravdy, když řeknu, že v MMA je tisíc technik, ale mně stačí 
jedna. Dostanu se k soupeři a hodím ho. A je jedno jak. Natlačím si ho na klec 
nebo od klece a je na zemi.“

Máte kvůli tomu hodně kritiků, kteří říkají, že váš styl není koukatelný. 
Jiní dokonce tvrdí, že MMA vůbec neumíte. Jak se vám to poslouchá?
„Je skvělé, že tohle říkají buď lidi, které jsem porazil, nebo lidi, kteří ani nemají 
na to, aby se mnou zápasili. Jedu si svůj styl, zápasím, věřím tomu celý život 
a postoj sice v zápase moc nepoužívám, ale to neznamená, že žádný styl ne-
mám. Jenom to lidi zatím moc neviděli, protože jsem to nepotřeboval. Nemu-
síte se bát, taky umím dát ránu, ale proč bych to dělal? Mě neplatí za to, abych 
dokazoval, že umím bojovat krásně v postoji. Dostanu zaplaceno stejně za mi-
nutu jako za patnáct. Za přesčasy mi nikdo neplatí. Čím dřív to ukončím, tím líp 
pro mě a já vím, že mám největší šance díky wrestlingu. Další styly zkouším na 
tréninku, ale v zápase na ně většinou nepřijde řada. To ale není moje chyba, to je 
chyba soupeřů, protože mě neumí dostat do situace, kdy bych to musel ukázat.“

A máte připravenou druhou variantu, když ta první nevyjde?
„Právě o tom byl můj zápas s Kinclem. Dneska mě to mrzí. Neměl jsem ji dělat. 
Měl jsem jít rovnou do takedownu. Měl jsem ho zmuchlat a nepárat se s ním. Měl 
jsem nafýzováno, tak jsem se s ním rozhodnul bojovat jinak a snažil se šetřit 
síly. Smál jsem se, dával jsem mu najevo, že jsem v pohodě, vyzkoušel jsem si, 
že to můžu dělat i takhle, ale není to věc, která je mi vlastní.“

Uvědomujete si, že jste svým projevem nastavil ostatním českým 
bojovníkům určitou laťku, kterou se musí snažit přelézt, aby měli šanci 
posunout se v kariéře co nejdál? Třeba do UFC?
„To není pravda. Kdo je úspěšný, o toho bude vždycky zájem a světoví promotéři 
se o něm dozví. Navíc jsou tady přece i jiné váhové kategorie. Vémola jim do cesty 
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nemusí a někdy ani nemůže vstou-
pit. Problém vidím jinde. Čechům 
většinou nejde o to dostat se ně-
kam do vyšší ligy. Mnohem šťast-
nější budou, když zastíní nebo po-
razí Vémolu, jen proto, aby je tady 
v  tom rybníčku plácali ostatní po 
zádech, aby se jim zvedlo ego. Od 
začátku, co jsem se vrátil z UFC do 
Česka, cítím, jak tu lidi jdou proti 
sobě. Tenhle gym nemluví s tímhle 
a  ten zase s  tím. Nikdo tady není 
schopen uspořádat kemp, na kte-
rý by se sjeli všichni borci ze všech 
koutů republiky a z různých gymů. 
Ten sport je rozvrácený, já se sna-
žím ho spojovat a místo toho jsem 
označován za toho, kdo to tady 
rozděluje. Kdo se ale podívá, co 
dělám, musí se tomu smát. V  Česku trénuju skoro všude, kde někoho aspoň 
trochu znám. Sice si uvědomuju, že jsem nejvýraznější figura, ale každý může 
dojít daleko svojí cestou. Podívejte se na Jirku Procházku, na Miloše Petráška 
a koneckonců i na Viktora Peštu. Ten mě sice nejdřív chtěl za každou cenu vy-
zvat, ale pak si uvědomil, že je lepší prosadit se jinak.“

Vy jste se v Česku prosadil i díky sociálním sítím. Na nich vás, a tím 
pádem i MMA, lidé sledují prakticky neustále. Staráte se o fanoušky. 
Vyrábíte jim trika, máte velký fanklub, který si říká Vémola kotel. 
„A vidíte, to všechno je moje iniciativa, to nevznikne jen tak. Trika jsem svým 
fanouškům pořídil já, jenže fighterům u nás se nelíbí, když musí něco zasponzo-
rovat. Já oslovím sponzory a řeknu jim, že tam nasypu jejich loga, a část triček 
prodám. Ostatní rozdám mezi fanoušky. Když zápasím na Slovensku a potom 
v Česku, tak fanouškům, kteří si koupí lístky na oba zápasy, dám zdarma triko. 
Snažím se jim podporu nějak vrátit. A  výsledek? Když jdeme s  partnerkou na 
společenskou akci, třeba na konkurenční galavečer, nemůžu jít ani na záchod. 
To mi trvá tak hodinu. Každý se chce vyfotit, podepsat, prohodit pár slov. A já 
jim vyhovím, protože když jednou jednoho odmítneš, dají si to mezi sebou vědět 
a hned budeš za namyšleného nepříjemného bojovníka. V poslední době jsem 
změnil jedinou věc. Těsně před zápasem už nechodím do svého kotle. Dřív jsem 
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si povídal s fanoušky, fotil se s nimi, bavil se s každým. A obvykle se stalo, že 
jsem se zapomněl a pak jsem měl míň času na přípravu v šatně. Byl jsem akorát 
unavenější a ve stresu.“

Jste nyní hvězdou organizace XFN. Jak se o vás starají v porovnání 
s tím, na co jste byl zvyklý ze světa?
„Tohle zvedá české MMA, turnaje i péče o fightery jsou na úrovni UFC. Po-
depsal jsem smlouvu na čtyři zápasy s tím, že si hodně vydělávám na podílu 
z lístků, které prodám. To může být často velice výhodné, v Anglii jsem měl 
z prodeje lístků dvojnásobné peníze než z odměny za zápas. Promotéři musí 
vědět, že fighteři tohle potřebují, v tomhle je budoucnost spolupráce, pro-
tože trh je zatím ještě nevyzrálý a bojovníci jsou ohodnocení nesystematic-
ky. Respektuju největší české organizace XFN a Oktagon, dělají show i kon-
kurenci, aby se sport posouval, ale musí přistupovat k bojovníkům férově. 
Když má nějaký Pirát Krištofič dvojnásobné peníze než Miloš Petrášek jen 
proto, že si na mě otevřel hubu, je to nepoměr. Petrášek by ho navíc zabil, 
o to víc to je divné.“

Naznačujete, že je český trh v něčem zdegenerovaný?
„Ano, bojovníci se tu přetahují a  dávají se jim zbytečné peníze, jen aby nebyli 
u konkurence. Když ale platíte něco, co nemá skutečnou hodnotu, byznysově 
zařvete.“

Vy jste zatím bral nejvyšší honorář, řádově pár milionů korun, za 
zápas s Patrikem Kinclem. To jsou přece strašné peníze, které byste 
si v zahraničí nikdy nevydělal. To si nevydělal ani profiboxer Lukáš 
Konečný na galavačeru v USA, kde zápasil o titul mistra světa. Takže 
z této neuspořádanosti přece také těžíte, ne?
„To s vámi souhlasím. Protože jsem prachy vyhnal až do těchto cifer, musejí je 
teď promotéři dávat i ostatním. Bohužel já to mám nastavené tak, že mi to padá 
na cifru, kterou jsem měl několik let zpátky. Původně jsem chtěl jít jednodušší 
cestou… Že budu bojovat za deset tisíc eur, ale zvolím si soupeře. Budu si bu-
dovat rekord, než se dostanu zpátky do UFC. Teď jsem v  situaci, kdy všichni 
odborníci tvrdí, že fanoušci sledují bilance soupeřů a už si sám vybírat soupe-
ře nemůžu. Takže kde to vlastně jsem? Už si nesmím vybírat soupeře, a ještě 
k tomu za to dostanu méně zaplaceno. Tak je to buď, anebo… Buď si soupeře 
vyberu a budu mít stejné peníze, na kterých jsme se dohodli, nebo mi ho vybe-
rete vy, ale dostanu mnohem líp zaplaceno.“
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Proč jste tedy přijal nabídku XFN, když vaše jméno už před lety mělo 
hodnotu, že byste si jinde vydělal víc?
„V té době jsem lepší nabídku nedostal. Měl jsem na výběr mezi XFN nebo Ok-
tagonem. Druhá varianta byla míň štědrá, u XFN jsem měl podmínky jako v UFC 
a  třetinový podíl z  prodeje lístků. Tehdy tu ostatní chodili do klece za dvacet 
tisíc. Na první zápas v Pardubicích jsem prodal tisíc lístků a dvacet stolů, takže 
jsem jen na vstupenkách vydělal půl milionu korun. To samozřejmě promotéra 
překvapilo. Ukázal jsem tím, že se vymykám ostatním.“

Jste vlastně pro českou scénu problém.
„Všechno si dělám sám. A to je ten problém. 
V Anglii jsem měl manažery a neřešil jsem 
vůbec nic. Soustředil jsem se jen na zá-
pas. Tak by to mělo být. V Česku je bor-
del, do budoucna uvažuju o tom, že českým 
zápasníkům budu dělat manažera. Kde mají 
zápasit, za kolik, to je strašně důležité. Aby se ne-
museli o nic starat. Tady je to džungle. Někteří ma-
nažeři myslí jen na sebe. Když vydělávám já, musím přece dát vydělat i bojov-
níkům. K fighterům se musíte chovat slušně. Přece nemůžu mít na fight cardu 
Miloše Petráška nebo Jirku Procházku za pětadvacet tisíc kvůli tomu, že jsem 
s nimi podepsal před deseti lety nějakou první smlouvu. To je výsměch a hlav-
ně prasárna. Ale to dělá spousta promotérů. Jsou to paraziti na bojovnících, 
tohle nemám rád. Každý z nich si chce něco urvat. Ale až budou mít pod sebou 
sedmdesát bojovníků, jako měl můj anglický manažer, tak nebudou chtít jen 
vyždímat jednotlivce, ale z každého přiteče něco málo a budou se mít všichni 
dobře. Manažer i bojovník se musí chovat profesionálně. Bojovníci musí mít dů-
věru a vědět, že se budou mít u manažera dobře. To samé platí i pro promotéry. 
Když dokážou sehnat bojovníkovi sponzory, tak ať z toho klidně mají třetinovou 
provizi. Tady ale lidi pořád uvažují víc jako paraziti.“

Z tohoto pohledu se zdá, že jste celkem problém, protože jste poznal, 
jak to funguje v nejvyšších patrech vašeho sportu.
„Tady nejde o zkušenosti, ale o selský rozum. Přímá úměra. Říkám to od za-
čátku: Nemůže vydělávat jen jeden člověk. Promotéři bez fighterů, stejně 
jako fighteři bez promotérů, by neudělali bez sebe nikdo nic. Promotér nemů-
že být nenažranej, chtít jen vydělávat, vydělávat. Promotéři brečí, že všechno 
moc stojí. Produkce, světla… Oni si myslí, že si to bojovníci nespočítají, že jsou 
vymlácení, ale není to pravda. Když přijde do arény osm tisíc lidí a nejlevnější 

Tady je to 
džungle. Někteří 
manažeři myslí 

jen na sebe.
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lístek je za tisícovku, je to mi-
nimálně osm milionů jenom na 
vstupném! A  bojovník, na kte-
rého lidi přijdou, z  toho má mít 
jen dvacet třicet tisíc? To přece 
nejde. Nejsem extra studovanej, 
ale umím počítat. Dokážu si spo-
čítat, co stojí fight card, a další výdaje. Nejsem ani slepej, takže vidím, že lidi 
chodí hodně do haly kvůli mně. Nechci být nafoukanej, ale plno lidí ví, kdo je 
Vémola, ale neví, co je to MMA. To se pak někdo nemůže divit, že mě uráží, 
když dostanu vedlejší roli. Nechci být jen součástí velké show, chci bojovat 
s velkým jménem a být hlavní hvězdou.“

Slyší promotéři na vaše argumenty?
„Nebude to fungovat, když budu sám. Je potřeba víc bojovníků, kteří kolem 
sportu udělají větší haló. Největší show tady ale udělal youtuber a kulturista 
Filip Grznár a  to je špatně. V  UFC není jenom Conor McGregor, tam je těch 
bojovníků, co umí udělat kolem souboje hype, mnohem víc. I my tady potřebu-
jeme víc jmen a jde taky o to, aby se ta jména mezi sebou „nevyvraždila“ jako 
já s Kinclem. Abychom mohli jít společně nahoru. Fanoušci by chtěli asi vidět 
můj zápas s Melounem Petráškem. Ale proč? On roste v Oktagonu, u konku-
rence, kde je hvězda. Jeden z  nás by po tom zápase stagnoval. Mě prostě 
nezajímá, co si o mně lidé myslí, ale to, kolik mám na účtu! To není z mé hlavy, 
to říká McGregor.“

Platí vám promotéři dopředu?
„Zatím to tak bylo vždycky. Mám všechno zaplaceno před zápasem, v momentě, 
když podepíšu smlouvu, mi jde na účet domluvená částka.  Fight s Ondrušem 
jsem měl zaplacený čtyři roky dopředu. Když nemůžu nastoupit, tak peníze vrá-
tím, nebo se domluvíme na jiném termínu.“

Jak si vyděláváte mimo honoráře ze zápasů? Máte třeba minimální 
cenu za logo na trenýrkách?
„Ono se začalo říkat, že díky XFN mám spoustu sponzorů, ale to není pravda. 
Všechny mám svoje. Teď se to snaží dohnat a předkládají mi smlouvu, že mě 
budou manažersky zastupovat. Ale já chci vidět něco na papíře. Sport Invest, 
největší česká agentura, za mnou přišla, ale nic konkrétního také nenabídli. Já 
jim nebudu podepisovat něco za dvě stě tisíc, když nevím, jak se to bude vyvíjet 
dál. Namítali, že v  bojovém sportu tolik nedělají a  nemůžou mi nic slíbit. Pak 

Chci bojovat s velkým 
jménem a být hlavní 

hvězdou.
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přišel podnikatel Charouz, který na mě chtěl podepsat práva. Říkal: ,Kupujete 
barák, tak já vám dám do začátku deset milionů a pak budu brát padesát pro-
cent z toho, co vyděláte.‘ – ,Tak jo,‘ říkám mu. Nakonec to vyšumělo. Nepřišel už 
s ničím. Petr Kareš z XFN také nepřišel s žádnou sponzorskou smlouvou. Shá-
ním sponzory sám, přes známé. Každý si myslí, že jich mám plno, ale opravdu to 
tak není. Ale bez nich to nejde!

Jaký máte poměr peněz ze zápasů a od sponzorů?
„Já si vydělávám ze zápasů; sponzorů opravdu moc nemám. Za logo na zápas 
si beru nějaké peníze, ale nakonec to není jenom zápas, já partnery všude pro-
muju. Na svých stránkách, na oblečení, ve veškerých rozhovorech. A to si koupí 
stůl, sedí přímo u klece, mají letáky, jsou na mých sociálních sítích… A kroutí se, 
když mi musí dát padesát tisíc. To je potom těžký.“

Zároveň jste řekl, že i kdybyste měl sto sponzorů, místo na českou 
vlajku si najdete vždycky…
„Vždycky! Buď je vepředu vlevo směrem k srdci. Nebo ji mám vzadu. Ale dozadu 
si spíš dávám sponzory, protože když se většinou válíme na zemi, jsou víc vidět. 
Pokud tedy vyhrávám a jsem nahoře. Teď mi vyrobili novou tréninkovou kolekci. 
A automaticky tam vlajka je.“

Jak se vyjednávání se sponzory 
liší od dob, kdy jste byl v UFC, 
kde tehdy ještě nebyla regulace 
partnerů a řada bojovníků si 
vydělávala hlavně díky nim?
„To bylo jen na začátku, když bylo 
hodně sponzorů.  Nám nabízeli málo, 
protože to byli sponzoři obrandovaný 
UFC. Soukromý partner se na brand 
dostal za padesát tisíc dolarů. Proto 
bylo důležité sehnat sponzora, aby dal 
nejdříve tyhle peníze na brand UFC, 
a  teprve pak je mohl dát bojovníkovi. 
Tohle dělaly firmy Tapout a Hayabusa. 
Moji soukromí partneři často chtěli 
dát dvacet tisíc dolarů, ale z  domlu-
vy sešlo, protože UFC výjimky nedě-
lá, každý musí dát padesát. Teď mají 
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všichni Reebok a je po srandě. Já si nejvíc vydělal hlídáním v klubech. Všechny 
peníze, co mám, jsem si vydělal prací vyhazovače. Peníze ze zápasů mi pokrýva-
ly jen přípravu. Svůj život, co se týká bydlení, dětí, aut, jsem financoval z hlídání 
dveří. Ale už jsem toho nechal, začal jsem vydělávat víc díky fightům a spon-
zorům, ale brzy jsem se dostal do situace, kdy jsem se musel začít mnohem 
víc otáčet. Peníze vydělat umím a  nikomu nic nezávidím, ale už jsem ve fázi, 
kdy chci být adekvátně oceněný. Když nejdřív zápasí v Pardubicích Kincl, který 
je jen pár kilometrů odtud z Hradce Králové, a přijde na něj jen dva tisíce lidí, 
nemůže mít podobné peníze jako já, který prodá dvojnásobek. Říkám promo-
térovi: ,Ty nevidíš, že já ti halu naplním dvakrát tolik?‘ Něco nepochopím. Třeba 
když promotér podepsal nové bojovníky za lepší startovací smlouvu, než mám 
já. Nikomu peníze nezávidím. Ale já mám lepší marketing nejenom v Čechách, 
ale i na Slovensku. Dnes mi každý nabízí za zápas milion, jakákoliv organizace. 
Ten, u koho zápasím, musí reagovat na vývoj trhu.“

Jak se tedy v Česku chovají promotéři k zápasníkům?
„Je to hodně individuální a  cítím z  toho někdy kamarádíčkování. Promotér by 
měl mít vždy na paměti, že bez bojovníka není nic. I šéf UFC Dana White za námi 
vždycky před zápasem přišel do šatny, podal nám ruce a zeptal se, jestli něco 
nepotřebujeme. Každý rok pořádá s fightery meeting a všichni jsme si tam byli 
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rovni. I když jeden bral stamiliony a druhý jen tisíc dolarů. Když nastoupím já, 
hala řve. A proč? Protože promotér je tak úspěšný, jak úspěšní jsou bojovníci. 
Je to oboustranná zodpovědnost. Kluci si musí uvědomit, zda jsou zajímaví pro 
diváky a média. Bohužel ostatní moc nejsou vidět, nevěnují se fanouškům. Musí 
se ještě hodně změnit.“

Vy se snažíte jít v těchto věcem příkladem. Tak prozraďte, kolik peněz 
vám díky tomuto stylu leží na účtu?
„Úplný hovno. Dělám to schválně, abych měl pořád potřebu něco dělat. Vydě-
lám, utratím, co nejdřív. Řeším třeba hypotéku, kterou mi nakonec dali po dvou 
letech, ale dostal jsem o dva miliony míň, než bylo v plánu. Takže mám najednou 
tlak, že ty dva miliony musím rychle vydělat zápasem, podepsat smlouvu a ne-
chat se vyplatit dopředu. Tak jsem to už několikrát udělal, zápasil jsem, abych 
měl na svůj život. Pokud nebudu zraněný, klidně odzápasím tři velké zápasy ve 
třech měsících. Mně to nedělá problém… Už ale nemůžu zároveň zápasit na 
každé akci, protože by promotér nevyplatil další zápasníky, kterým díky mně 
vzrostla cena. Budu se opakovat, ale takovým příkladem je zase Kincl. Někdy 
se mi ozývají organizace, které mi ve smlouvě nabízejí, že za mě zaplatí i poku-
tu, kterou by mi dal promotér, který mě má pod smlouvou, pokud bych zápasil 
jinde. Tohle mi hraje do karet, protože o mě ještě chvíli bude zájem. Když mě 
někdo nebude chtít, domluvím se s někým jiným, ale to je přece normální fun-
gování trhu. Snažím se každému člověku, který mi dává práci, maximálně vyho-
vět, ale musím cítit, že chápou, že si potřebuju vydělat.“

Na první pohled máte finančně náročný život a velké náklady.
„Mám to tak schválně. Musím být pořád ve stresu, abych se otáčel. Potřebuju 
vydělávat peníze. Nechci jít po ukončení kariéry do práce. Mám povinnosti, co 
se týká dětí a rodiny, kterou chci zabezpečit. Není čas ztrácet čas! Navíc utrá-
cím za nesmysly. Jdu a koupím si drahé hodinky. Já je nepotřebuju, ale v mo-
mentě, kdy se zeptáte, kolik mám na účtu, řeknu, že nic. Dělám to tak záměrně. 
Kdyby mi tam ležely tři miliony, tak se seberu a odjedu na dovolenou. Nebudu 
zápasit. Klidně se na to vyseru. Odjedu do Thajska. Ale ty peníze nemám. Tak 
podepíšu zápas. To je má motivace. V Anglii jsem si vydělával na nákladný život 
tím, že jsem dělal sedm dní v týdnu na dveřích, teď musím alespoň jednou za tři 
měsíce zápasit. Nebo vzít velký zápas a dát do toho všechno, aby to vyšlo. Proč 
bych to měl dělat jinak? Proč bych teď nezápasil? Proč bych měl odjet na dovo-
lenou? Zápas je pro mě vlastně za odměnu. Sparing je záhul a ten musím mít, ať 
mě čeká zápas, nebo ne. Když budu mít zápas za tři měsíce, budu spárovat tři 
měsíce a naopak. Když trenéři uvidí, že mám za pár týdnů další zápas, budou mě 
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šetřit. Nakládají se mnou tak, že 
je rozjetý vlak. Když budu na zá-
pas čekat déle, budu v hrozným 
zápřahu.“

Kolik peněz za měsíc takhle protočíte?
„V Česku je dobrá výplata, když někdo bere sto tisíc. Já bych z toho nepřežil. Sto 
tisíc mám tak na týden. Příprava, auta, bydlení… Mám žraloky, krokodýly, psy… 
Hodně nalétám. Musím vydělat čtvrt milionu měsíčně. A to nemám peníze. Ne, 
že bych z toho něco našetřil. Ta částka je pouze na mé výdaje. V tom nejsou 
dovolené a další věci. Abych si vydělal na dovču, musím mít zápas. Proto se sna-
žím, aby šly zápasy po sobě. Když mám delší volno, přežírám se, piju s kamará-
dy, navštěvuju kluby. Když mám zápasy, nedělám to. Potřebuju disciplínu. Moti-
vaci. Vidinu peněz. Vím, že před zápasem se nemůžu přežírat, nemůžu odjet na 
dovolenou. Když nejsem zraněný, chci zápasit. Protože když jsem zraněný, jedu 
na dovolenou a  utrácím. Třeba jen splátka na dům v  Praze je osmdesát šest 
tisíc měsíčně. Ročně musím vydělat minimálně dva a půl milionu korun. Práci 
vyhazovače, kde bych to zvládnul v pohodě, jsem pustil, takže musím zápasit. 
Po zápase s Kinclem jsem šel a koupil si Bentley, díky tomu zase nic nemám. 
Jsem v situaci, kdy se musím pořád otáčet.“

Kolik máte aut?
„Šest. Bentley a BMW X6 v Londýně, 
v  Česku Hummer, Mustang. Sedmi-
místný Mercedes a  bavoráka kabri-
olet. Možná vám to přijde hodně, ale 
nemám důvod se s tím tajit. Já si na 
to vydělal. Musím platit život v  Če-
chách i  v  Anglii. Na Ostrovech mám 
děti, tady mám dům. Hypotéku mám 
asi na dvacet let, ale chtěl bych ji fi-
ghty co nejdříve splatit. Není to žád-
ný zvláštní dům. Potřebuju v něm mít 
místo na posilovnu, garáž na hodně 
aut… V  okolí nemám skoro žádné 
sousedy. Mám to tak rád.“

Sto tisíc mám 
tak na týden.
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Rád máte i dravá zvířata, 
predátory.
„Mám XXL pitbulla. Ti jsou největ-
ší na světě. Můj vyšlechtěný pes 
stál čtvrt milionu a  dělá mi ra-
dost. Když přijde návštěva, ukážu 
jí svou smečku. Psa, ale taky žra-
loky, murény a  rejnoky v  akváriu 
a krokodýla nilského v bazénu – je 
to pořádný macek, největší svého 
druhu. Jednoho jsem koupil i sy-
novi k narozeninám.“

Máte se na české poměry 
úžasně. Nehrozí, že kvůli 
tomu slevíte ze svých ambic? 
Co byste si například vybral, 
kdybyste dostal nabídku na 
zápas z UFC za tabulkové 
peníze a zároveň na duel na 
domácí půdě za násobně vyšší 
částku?
„Dělám sport pro peníze, ale UFC je výjimka. Mám domluvenou odvetu s Kinc-
lem, ale kdybych dostal laso z UFC za desetinovou částku, zruším smlouvu v Če-
chách a jedu do UFC za všech okolností. A tady se do Kincla zase opřu. On před 
naším prvním zápasem tvrdil, že kvůli Vémolovi odmítl nabídku z UFC, ale to je 
největší nesmysl. On nabídku dostal, ale šlo o zmíněný short notice proti jed-
nomu z nejlepších zápasníků na světě. Dostal by namláceno, neudělal by váhu, 
nesplnil by testy, byl by za šaška. Pokud by mu šlo opravdu o propagaci českého 
MMA, zrušil by zápas se mnou a mazal do UFC. Ale realita je jinde. Spočítal si, že 
by prohrál a dostal navíc pětkrát míň peněz. Je to pokrytec, protože se na rozdíl 
ode mě přetvařuje. Tady se ukázalo, kdo kecá a kdo ne.“
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Můžete být, čímkoliv chcete, ale nejdřív musíte mít sílu ustát vše, co zažijete.

Karlos Vémola se před osudovou volbu, kým se stane, dostal ještě před puber-
tou. Vyrůstal v prostředí, které rozhodně nebylo ideální, co se týče vztahů ani 
zázemí. S výbavou, jakou dostal do života, se rozhodl přijmout fakt, že je jeho 
život zápas ve všech ohledech. Zápas o pozice, uznání, lásku.

Vystoupil ze stínu, který na něj vrhl brzký rozvod rodičů i fakt, že ve svých nej-
bližších neviděl vzor hodný následování.

Stal se sám sebou. Svou nejlepší verzí. Tak, jak nejlépe uměl. 

Na cestě, kde je na prvním místě úspěch ve sportu a ve společenském posta-
vení, ho však komplikované vztahy provázejí celým životem. Projevuje se to na 
nejbližší rodině i na extravagantních partnerkách. I za této situace se ale snaží 
být milující otec, který se svým dětem snaží dávat vše, co mu kdysi chybělo.

Karlos Vémola nezapomíná, jaké jsou jeho kořeny, ale rozhodl se převrátit naru-
by všechno, co se mu kdysi nelíbilo. O to intenzivněji vnímá, když ve svém okolí 
cítí zradu. Pocit, kterého rozhodně nebyl ušetřen.

Bratr neexistuje!
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Říká se, že člověka v životě nejvíc ovlivní nejbližší rodina. Jak se to 
projevilo u vás? 
„Asi je vidět, že nepocházím z ideálních poměrů a ani se tím netajím. Musel jsem 
se o sebe postarat ve finále sám a dělal jsem to nejlíp, jak jsem uměl. Otec byl 
hrozně ostrej, máma mě podržela, ale byla na to sama. Neměli jsme peníze 
a naše rodina je rozbitá od chvíle, co rodiče bydlí odděleně. Máma v Orlických 
horách, táta v Olomouci. Rozvedli se, když mi bylo dvanáct.“

Jste spíš po mámě, nebo po tátovi?
„Nevím, od každého mám něco, ale od třinácti se o sebe starám v hodně věcech 
sám. Jsem hodně jinej než oni. Ale vůli mám po mámě, měla tři práce. Dělala 
v domově důchodců, pak šla prodávat do zeleniny a do toho po večerech pletla 
svetry, které prodávala na burze. Naopak jsem si říkal, že tak, jak mě vychová-
val otec, svého syna vychovávat nebudu. Věděl jsem, že spíš než přísnost budu 
prosazovat kamarádství. Kolikrát přemýšlím nad tím, jak to udělal, že jsem z něj 
měl takovej strach. Hodně mě sekýroval. Když si třeba vzpomenu, jak jsem byl 
nucenej do jídla. Klasicky říkal: ,To sníš, nebo tady u stolu budeš sedět do veče-
ra.‘ A fakt se to dělo, nejedl jsem na truc. Řekl jsem si v duchu: ,Klidně mě můžeš 
zabít, ale nedostaneš to do mě.‘ Od oběda do večeře jsem seděl u stolu a nejedl. 
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Tak mě poslal spát bez večeře a máti mi pak nosila tajně večer jídlo do pokoje, 
abych něco měl.“

Otce zrovna nešetříte.
„Nesmí se zlobit. Mám ho rád i po tom, co jsem si s ním prožil. Byl na mě přísný 
jak na psa, ale i díky tomu jsem tím, čím jsem, a dnes máme dobrý vztah. Re-
spekt k němu mi zůstal. Díky němu jsem poznal zápas, to je věc, která ovlivnila 
celej můj život, ale jinak si pamatuju hlavně to, že byl strašně přísnej a vydrželo 
mu to i po tom, co jsem se mu vzepřel a odešel od něj. Pamatuju si, jak za mnou 
přišel do vězení, rozhlídl se a začal klasicky poučovat, jestli mi to za to stálo. A já 
mu řekl, že stálo, protože se mám dobře, koupím si, co chci, jedu si, kam chci. 
Žiju si svůj sen. Fajn, tak jsem něco posral a zavřeli mě, ale vím, že brzo půjdu 
domů. To je lepší vidina než to, co měl on. Třicet let života zaměstnance na drá-
ze, kterej je permanentně nasranej.“

Takhle si ho pamatujete jako kluk?
„Vždyť on pořád nadával. Do práce se netěšil, šéf ho sral… On to má tak nasta-
vené celý život. Stěžuje si, ale nechce změnu, neriskuje, chce mít to svoje jistý. 
Nepřejde na červenou. V jistých věcech je poznamenanej. A já to mám naopak. 
Riskuju celej život. Hraju vabank. Můžu jednoho dne zkrachovat, ale radši si pů-
jdu za svým. Sice jsem půl roku seděl v base a není to něco, na co bych byl hr-
dej, ale určitě si kvůli tomu netrhám vlasy. Kdybych si mohl vybrat, udělal bych 
to úplně stejně. Taky jsem se mohl nechat zaměstnat ve Škodovce a dělat od 
osmi do osmi. Každej máme volbu. Říkal jsem mu, tak sem za mnou do tý basy 
nechoď a neodsuzuj mě za to. Já se tu mám dobře, výplata mi pořád chodí na 
účet.“

Berete to tak, že jste tím, jak žijete, vystoupil ze stínu svých rodičů?
„Bohužel to tak je. Já jim nevyčítám to, jak žili, ale byl bych rád, aby to měli stej-
ně. Kde bere otec odvahu kritizovat mě za to, jak žiju? Fajn, přivedl mě k zápasu, 
což je věc, ze které těžím celý život. Jasně, je to můj otec. Ale všechno se rozje-
lo, když jsem od něj ve třinácti odešel z domu a nechal zápasu. Do té doby jsem 
neměl žádné dětství.“

Symbolizuje to, o čem mluvíte, nějaký konkrétní zážitek?
„Otec mi ještě ve třinácti nařizoval, jak mám chodit oblíkaný. Ve třinácti jsem si 
nechal dát do obočí náušnici a otec mi ji málem urval i s kusem hlavy. Přitom ji 
tehdy měli ve třídě všichni, jen já ji mít nesměl. Neukočíroval to, tohle byl spouš-
těč, kvůli kterému jsem se od něj odpoutal a odjel jsem k mámě. Ta to zase měla 



104

úplně obráceně, vedla si svůj život, provozovala hospodu V zátiší pod hradem 
Litice nad Orlicí a v tom baráku zároveň bydlela v dolním patře s jiným chlapem. 
Já měl svůj prostor nahoře a od třinácti jsem si dělal, co jsem chtěl. To mi ma-
ximálně vyhovovalo a volnost jsem bral i jako zodpovědnost.“

S mámou vycházíte lépe než s otcem?
„S mámou jsem měl vždycky dobrej vztah a dneska už je to tak i s tátou. Když 
na mě byl otec přísnej, mohl jsem utéct k mámě do Litic nad Orlicí, kde jsem 
se celé dny toulal u řeky a pomalu přesedlával ze zápasu na kulturistiku. Máma 
byla vždycky moje opora. Jakmile jsem si to mohl dovolit, koupil jsem jí hospo-
du V zátiší, kde byla do té doby v nájmu, aby o ni bylo postaráno.“

Co definuje vaše vztahy s nejbližšími?
„Myslím, že jsem férový člověk, ale jestli něco nikomu neumím odpustit, tak je 
to zrada. Když mě někdo zradí, mám paměť jako slon a bohužel se mi to v životě 
stalo mnohem víckrát, než bych chtěl, navíc od lidí, od kterých bych to nikdy 
nečekal.“

Kdo vás v tomhle ohledu poznamenal nejvíc?
„Brácha, ale záměrně o něm skoro nemluvím, protože mě dostal do největších 
sraček. Hodně dlouho to mezi námi bylo špatný, ale nejvíc se to ukázalo, když 
mě zatkli. Zabavovali mi majetek, protože tak to v Anglii v případě daňových úni-
ků chodí. Musel jsem to řešit a obrátil se na něj. Napsal jsem na něj svoje auta. 
A pak, když jsem za ním přišel, dělal blbýho a říkal, že jsou ta auta jeho, protože 
jsou na něj napsaná. A že mám stejně peněz dost. Tak jsem se nasral. A on? Šel 
na policii a udal mě za to, že mu chci sebrat jeho auta. Vymyslel si pohádku, že 
si na ně v Anglii našetřil a já ho teď prý vydírám, a dokonce jim řekl i to, že jsem 
najal Ukrajince, aby ho zabili. Nesmysly! Mě za to pak zase vyšetřovali. Jasně, 
že z toho nic nebylo, ale tím pro mě mladší bratr přestal existovat.“

Člověk si říká, proč mezi 
sourozenci dojde k něčemu 
takovému. Jak to vzniklo?
„Rodinu si nevybíráte a je to o charak-
teru. Můj bratr je feťák, lhář a  zloděj. 
Velkou část života jsem ho živil, protože za mnou přijel do Anglie, když viděl, 
že se tam mám dobře. Nechtěl jsem ho mít doma, tak jsem mu zaplatil proná-
jem, nemusel nejdřív ani chodit do práce. Nic nedělal, jen průsery. Dlužil hodně 
lidem, a když byl nějaký problém, tak se zmohl jen na větu: ,Vyřiďte to s brá-

Můj bratr je feták,  
lhář a zloděj.
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chou.‘ Chodil po barech, chlastal a neplatil. 
Prý, že Karlos taky nikde neplatí. Ale já si 
tam z  ničeho vybudoval pozici! Neplatím 
v  barech, jenže ne kvůli tomu, že nechci, 
ale protože to po mně ostatní nechtějí. 
To je rozdíl. Tak jsem si řekl, že takhle to 
nepůjde a našel jsem mu práci na dveřích 
v klubech, kde nebyly problémy a kde ne-
musel nic řešit. Ani tam se ale neosvědčil. 
Tak jsem mu sehnal dream job, rozvoz lu-
xusních aut. Přivezeš auto a zpátky jedeš 
domů na motorce. A  on, místo aby auto 
přivezl na místo určení, sedl si do něj a jez-
dil s ním po Londýně. Zase ho vyrazili.“

Proč jste nad ním i po tom všem držel 
ochrannou ruku?
„Chtěl jsem mu dát životní lekci. Koupil jsem karavan a řekl mu, ať v něm bydlí 
a ať si najde práci, díky které si našetří na nájem, aby si pak mohl zařídit život 
podle sebe. Karavan jsem mu zaparkoval vedle Tesca, které bylo otevřeno non 
stop. Na záchodě si mohl vyčistit zuby a umýt se. Bylo to provizorium, aby mu to 
otevřelo oči. Myslel jsem, že to pro něj bude jen přechodné žití na léto a postaví 
se na vlastní nohy, ale on v tom karavanu bydlel rok a půl. I přes zimu! Jemu to 
nevadilo. Takový život vedl.“

Ale hůl jste nad ním nezlomil.
„Říkal jsem si, že je to přece brácha. Pak za mnou jednou v Čechách přišel, 
že chce půjčit padesát tisíc. Bylo to kolem Vánoc, po mém návratu z vězení. 
Byl jsem naměkko, tak jsem mu dal kartu. Jen tak, neměl jsem u sebe hoto-
vost, ale na kartě byl limit padesát tisíc, tak jsem si byl jistej, že víc nevez-
me. Ale zase udělal levárnu. Opsal číslo karty a zjistil, že z ní sice nic dalšího 
nevytáhne, ale že s těmi údaji, co opsal, může sázet na internetu. Vymstilo 
se mi, že svoje účty moc nesleduju, všechno platím cash. A najednou náho-
dou zjistím, že prosázel dalších padesát tisíc na internetu. Ještěže jsem si 
toho včas všimnul. Udělal jsem hroznou scénu, ale jediné, co se stalo, bylo, 
že přišel táta a začal říkat, ať nedělám vlny, že je to rodina a jde jen o pade-
sát tisíc. Ale mně šlo o princip.“
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Mrzelo vás, jak se k tomu otec postavil?
„Celý život ho chrání a obhajuje. Už když jsme byli děti. Rozbil okno, ale do držky 
jsem dostal já, protože jsem ho měl jako starší brácha hlídat. Ale to je jedno, mě 
štval ten princip, i kdyby to bylo pět korun. Nejdřív mě okradl o peníze, pak mi 
ukradl auto a nechal mě zavřít, a nakonec si vymyslel, že ho chci zabít. Fakt ne! 
Nestojí mi za další energii, pro mě neexistuje!“

Snažili se váš vztah urovnat rodiče?
„Kvůli mladšímu bráchovi se to někdy mezi námi vyostří, ale jsem v tomhle k ro-
dičům nekompromisní. Mají smůlu, ví, že přes to, co si myslím, nejede vlak, na-
víc se o ně starám a držím naši rodinu finančně. Chápu, že je to jejich syn, ať se 
s  ním klidně stýkají, ale nechápu, proč bratra pořád hájí. Všechno, co udělal, 
zkurvil. Měl třeba talent na fotbal, ale vždycky si našel výmluvy, aby nemusel 
makat. Nemá vůli. Ale bohužel k ničemu! Má jen kecy, fet, dluhy. A mě to prostě 
přestalo bavit, když jsem viděl, co je schopný udělat.“

Nemá z vás komplex méně 
úspěšného bratra?
„Ale to je přece blbost. Já taky nebyl 
vždycky úspěšnej. Musel jsem si vším 
projít. Vždycky jsem z  ničeho něco 
vybudoval a  on pak přišel k  hotový-
mu. Byl marnej, ale stál v  nejluxus-
nějších klubech v  Londýně. Všichni 
ho respektovali, protože to byl můj 
bratr. Měl práci, o kterou všichni stá-
li, a  on si jí nevážil. Má se teď někdy 
ženit a  máma provozuje restauraci, 
kterou jsem jí koupil. Chtěla mu tam 
udělat hostinu, ale já to samozřejmě 
zakázal. To neexistuje! On pro mě ne-
existuje. Rodiče to nechávali odmala 
na nás, tak nevím, proč by to v tomhle 
mělo být jinak. Každej si jede svoji 
lajnu, i  rodiče mají z  dalšího vztahu 
každý ještě jednu dceru. Mám dvě 
nevlastní sestry, ale moc je neznám. 
Když vyrůstaly, už jsem žil v  Anglii. 
Jsou to moji sourozenci, ale vidíme 
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se jednou za rok na Vánoce, nebo 
když přijedu na návštěvu. Jsem pro 
ně spíš takovej hodnej strejda. Táto-
vě dceři je osm, a mámině sedmnáct. 
Jsou skoro stejně starý jako moje 
děti.“

Zmiňujete svou dceru a syna. 
Snažíte se, aby vyrůstaly v jiném 
prostředí než vy?
„Když moje děti něco chtějí, můžou to 
mít. A klidně dvakrát. Holka sice není 
moje, seznámil jsem se s její mámou 
krátce po tom, co se narodila, ale starám se o ni jako o vlastní. Moje máma říká, 
že jsou rozmazlení, ale proč? S tím, co dělám, tady nemusím být věčně. Když 
vezmu v úvahu, kolikrát jsem při práci na dveřích mohl být mrtvý, chci, aby si mě 
děti pamatovaly tak, že můžou mít všechno.“

Co to znamená v praxi?
Typický příklad? Chodím každý den s malým klukem na nákupy. Když mu byly 
čtyři, viděl hračku Supermana, hrozně ji chtěl, tak jsem mu ji koupil. Jenže dru-
hý den jsme zase šli nakupovat a on toho Supermana chtěl zase. Tak jsem mu 
ho zase koupil. Když to takhle bylo čtvrtý den, máma, která byla na návštěvě, to 
už nevydržela a řekla, že mu ho snad zase nekoupím. A já na to, že ho tady nene-
chám brečet, a koupil jsem mu ho zase. A nejen to, koupil jsem mu rovnou dva, 
aby si s nimi mohl hrát. Mámu to strašně štvalo, ale já z toho měl srandu a ptal 
se jí, jestli si pamatuje, jak jsem jako malej brečel u regálu s hračkami, které mi 
nekoupila. Nekupovala mi skoro nic. Čertila se, že byla jiná doba. Fajn, tak ale 
i ona to musí brát tak, že to teď dělám jinak.“

Jste zastáncem benevolentní výchovy?
„Mýmu klukovi je osm, a ještě jsem na něho nesáhl. Když si vzpomenu, jak táta 
vyndal pásky, vařečky, hned si rozmyslím, když mám chuť mu nasekat. Nedo-
kážu si představit, že bych to udělal. Později, až on bude silnej a já slabej, by ke 
mně kvůli tomu neměl respekt. Natlačím na něj a chtěl bych, aby ke mně měl 
hezký vztah. Aby na mě byl pyšnej. Mám štěstí, je to nehodnější dítě na světě. Je 
dobrosrdečnej, že ani nevím, kde to vzal. Dostane sáček s bonbónama a nejdřív 
všem okolo nabídne. Najednou zjistí, že v sáčku není už ani jeden. Je smutnej, 
tak jdu a koupím mu novej pytlík. On to má v sobě. Nikdo ho to neučil. Když jsme 
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spolu, beru ho úplně všude, do banky, na schůzky, na tréninky. Nechápu lidi, 
kteří si stěžují, že se jim po narození dětí změnil život. Já bych s těmi svými byl 
každou volnou chvíli. S jejich matkou ale žijeme odděleně, navíc je v Anglii, tak-
že s nimi jsem míň, než bych chtěl.“

A jak to máte dnes s mámou vašich dětí?
„Chvíli jsme spolu byli, ale neodkázala se smířit s mým životem, s tím, že jsem 
dělal sedm dní v týdnu na dveřích, do toho jsem žil jako sportovec a živil rodinu. 
Ona se starala o děti. Když jsem se chtěl po noční vyspat, tak to nedokázala po-
chopit. Děti řádily a ona se nudila. Nakonec to dopadlo tak, že jsem za nimi jez-
dil jen o víkendech. Život se mnou není jednoduchej, to přiznávám. Na druhou 
stranu se o rodinu starám královsky. Děti mají všechno, co já v dětství neměl. 
Nevidím je často, ale vynahrazuju jim to jinak. Když mám u sebe kluka, vezmu ho 
všude, kam si přeje, ale je to s tím, že je to na pár dní. Nemůžu s dětma odjet na 
delší dovolenou, tak je rozmazluju. Léta to fungovalo, platil jsem veškerou režii, 
byl jsem velkorysej. Do hrobu si peníze nevezmu. O své blízké se opravdu dobře 
starám. Partnerka má auto, děti mají všechno čtyřikrát, otec má dům a auto, 
máma taky. Já bych se rozdal. Když peníze mám, dostanou je všichni. Když jedu 
na dovolenou, zaplatím ji i druhým. Matka mých dětí měla, co chtěla, a najednou 
se kousla. Začal jsem dobře vydělávat a myslela si, že mám strašně moc peněz. 
Dala mě k soudu kvůli výživnému na děti. A soud mi vyměřil alimenty, které byly 
násobně nižší než to, co jsem jí dával. Nakonec jí platím osm tisíc měsíčně. To, 
co mi vyměřili, dám za svoje děti za jeden den, když se o ně starám.“

Mělo to ještě další vývoj?
„Spíš to beru jako další levárnu. Partnerka mě obvinila z toho, že jsem neplatič. 
Úplná blbost. Děti vždycky dostávaly, co chtěly. A to ještě dcera není moje, je to 
její dítě, které má s jiným chlapem. Ale jak jsem řekl, mám ji rád a starám se o ni 
jako o vlastní. A ona ze mě pak udělá hajzla, který kašle na děti. Zrada. Soudkyni 
jsem říkal: ,Uvědomujete si, že matka mých dětí už deset let nepracuje? Že vů-
bec neví, co slovo práce znamená? Nezeptáte se jí, kde vzala na bavoráka, kte-
rým jezdí? Žije v krásném bytě v nejlepší čtvrti, odkud myslíte, že na to všechno 
má peníze?‘ A soudkyně řekla, že šlo podle partnerky o úspory z doby, kdy jsme 
spolu žili. Prostě to byla zrada, sama ví, že se o děti vzorně a hodně dobře sta-
rám. Tak jsem jí dal lekci a nechal jí na nějaký čas jen vyměřené alimenty, ani 
o korunu víc, aby viděla, jak to taky může fungovat. Od té doby partnerka jde 
proti mně a rozbíjí mi vztah s dcerou. Čím je starší, tím víc to cítím.“
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S matkou svých dětí tedy bojujete 
podobně jako se soupeři v kleci?
„Ona to má dané tak, že si naše neshody 
kompenzuje na dětech. To je špatně, děti 
za to nemůžou. Se synem jsem podle toho, 
jak chci, ale s dcerou je to horší, protože ji 
má s někým jiným, s nějakým rádoby mafi-
ánem, ale já se holky ujal a beru ji za svou. 
Nikdy jsem nedělal mezi dětmi rozdíly. Sna-
žím se je vychovávat… Bývalá partnerka do toho ale začala mluvit a dcerce říká, 
ať mě neposlouchá, protože nejsem její táta! Chce tím ublížit mně, což se jí daří, 
ale ještě víc ubližuje jí! Situace se vyhrotila, takže s holkou jsem v Česku jen 
sporadicky. Přitom dřív sem jezdila často a mluví plynně česky. Na víkendy si 
beru kluka a holka tráví čas s mámou.“

Kde jste se s matkou vašich dětí setkali?
„Kde jinde než v klubu, vždyť já nikam jinam nechodil. Navštěvovala ho pravidel-
ně a od začátku jsem po ní pokukoval. Hned jsem kamarádům říkal: ,To je moje 
budoucí žena. Tu si chci vzít.‘ Byla celá silikonová, já byl mladej kluk a hlavně 
z Česka jsem na takový holky nebyl zvyklej. Byla malá, blonďatá, měla obrov-
ská silikonová prsa. Wow! Byla jako kopie Pamely Anderson, kterou jsem znal 
ze seriálu Pobřežní hlídka. Ukázalo se ale, že tohle není ono. V životě mi chybí 
schopná ženská, která by mi pomohla starat se o to, co mám. Ale vím, že si to 
dělám sám. Pro mě je ideálem ženské krásy Pamela Anderson, silikonová, umě-
lé rty, umělá prsa, hodně makeupu, latex. Chci, aby to byla hodná holka, ale čím 
víc uměle vypadá, tím líp. Třeba český holky mě skoro vůbec nezajímají. Podle 
mých kritérií jsou tady tři, možná čtyři, a se všemi už jsem byl.“

Vás nezajímají, zjednodušeně řečeno, přirozené ženy?
„Ne, jak na sobě nemá tunu silikonu, není to moje favoritka. Čím víc umělá holka, 
tím líp. A když není ochotná se dál upravovat, tak mě ta ženská ani nezajímá.“

Jak se k těmto extravagantním typům dostanete?
„Ozvou se samy. A když ne, je to moje smůla. Já se určitě první neozvu, v živo-
tě jsem nesbalil ženskou. Vždycky jsem čekal, až přijde za mnou. Co mě nejvíc 
dokáže srazit, je odmítnutí. Kvůli tomu bych nepřišel za ženskou a nezeptal se, 
jestli si dá kafe. Kdyby řekla, že ne, v tu chvíli bych se hanbou propadl. Kamarádi 
jsou třeba třistakrát odmítnutí, ale tvrdí, že jednou to přijde. Říkám jim, že jsou 
úchylové, protože to zkouší na ženský přes Facebook a Instagram.“

Ne, jak na sobě 
nemá tunu 

silikonu, není to 
moje favoritka.
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Vaše slečny jsou tedy spíš typy do společnosti než do domácnosti.
„Většinu života žiju sám a od holek ani neočekávám, že by mi vařily nebo uklízely. 
Mám uklízečky, Polky, které si berou strašně málo peněz a jsou velmi spolehlivé. 
Jídlo si obstarávám sám. Holku do života jsem ještě nenašel, proto je střídám. 
Myslel jsem si, že tou pravou bude playmate Denise Ayverdi, protože při mně 
byla i v dobách, kdy jsem byl zavřenej a vypadalo to se mnou bledě. Za to jsem 
si jí vážil a ostatní čuměli. Když se chodbou kriminálu procházela playmate, bylo 
vězení naruby. Stejně jako když přišla matka mých dětí. Měl jsem v tu dobu ještě 
dvě kamarádky, a tak jsem měl pět dní v týdnu takovouhle návštěvu. A já ještě 
holkám říkal, ať chodí bez kalhotek, aby byly co nejvíc sexy. Na podpatkách… 
To jsem se naparoval. Nejvíc za mnou jezdila právě Denise, byli jsme pak spolu 
ještě pár let, bral jsem to vážně, ale dopadlo to jinak.“

Je pravda, že vztah s vaší bývalou partnerkou Denise Ayverdi skončil, 
protože jste ji načapal s jiným mužem a po incidentu jste skončil na 
policii?
„Incident byl. Nachytal jsem je. Sice měli zamčeno, ale normálně jsem prošel 
futrama a její milenec mě napadl. Jasný, dostal facku, a co jako? Byl u nás na 
návštěvě. Byl s mojí holkou, nafetovanej a  já si bránil teritorium. Tím to mělo 
skončit. Nevěra mi nevadí, jsem v tomhle hodně tolerantní člověk a nemám ni-
komu co vyčítat, ale Denise na mě zavolala policajty, to jsem bral jako největší 
zradu. Moje ženská byla v mém bytě, který jsem jí platil, s jiným chlapem a pak 
se ho ještě zastávala. Navíc to bylo hrozný koště, takovej buzík, kterej si hrál na 
to, kolik má prachů, ale pak ani neměl patnáct stovek na to, aby ji vzal někam 
na hotel… To mě tak naštvalo! Pak mi ještě oba vyhrožovali, že mě budou vydí-
rat, pokud jim nezaplatím. A právník toho buzíka mi ještě poslal mail, ve kterém 
chtěl půl milionu odškodnění. Vydíral mě, že to dá do médií. Zasmál jsem se 
tomu, myslím, že každej, kdo si to představí, pochopí, že jsem si chránil svoje. 
Co asi ten blbec čekal, když byl u mě v bytě nahatej s mojí holkou?“

U vás tedy nejde o věrnost, ale o důvěru?
„Neříkám, že jsem absolutně benevolentní, ale když jsem s nějakou holkou a při-
jde do toho jiná příležitost, nikdy bych kvůli tomu nezahodil, co mám doma. Za 
tou ženou si budu vždycky stát a dám jí to najevo. Ale když to samé necítím od ní 
a pak přijde zrada, tak to neodpustím nikomu. Mám to tak ve všem. V kamarád-
ství, v práci, ve vztahu. Nedokážu zradu zapomenout. V tom jsem jako slon. I kdy-
bych nachytal svoji holku s pěti frajerama, vyrovnám se s tím. Ale se zradou ne.“
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Zamiloval jste se někdy?
„Právě do Denise. O  to víc mě 
štvalo, když mě zradila a  roze-
šli jsme se. Hodně špatně to 
koušu i  dneska. Tak to prostě 
je a  nijak to nezměním, potře-
buju vedle sebe ženskou, kte-
ré můžu věřit, která mě nikdy 
v žádné situaci nezradí. A vrátit 
zpátky to nejde. To by už nikdy 
nefungovalo. Celý život bych 
jí to vyčítal a  ona zase nějaké 
věci mně. Ať mě to sere sebe-
víc, už spolu nikdy nebudeme. 
To je něco, přes co se nemůžu 
přenést. Ona je moje největší 
životní prohra. Přišel jsem kvůli tomu o další možný vztah s fitnesskou Andreou 
Neumannovou, která byla hodná, ale potkali jsme se v  blbý čas, kdy jsem byl 
ještě plný zloby a zklamání z Denise.“

Upřímně, s vámi asi není jednoduché vydržet.
„To je možná důvod, proč dodnes žiju sám. Nemám na partnerky čas, ale kom-
penzuju jim to penězi. Mají se dobře. Dám jim první poslední. Chcete peníze, 
nebo můj čas? Já s vámi nemůžu jezdit po dovolených a trávit chvilky volna. Kdo 
za vás bude platit? Žádná z mých partnerek, když byla se mnou, nepracovala! Já 
prostě do práce musím a jestli to nechápe, je to problém. V tomhle byla výborná 
Andrea, která to chápala. Ze všech mých ženských mě podporovala nejvíc, pro-
tože byla sama sportovkyně, ale bohužel jsem se na ní vykašlal, protože jsem 
neměl odstup od Denise. Holky se u mě každopádně mají dobře. Co ze mě do-
kážou vytáhnout, to mají. Každá ode mě dostane auto, dovolené. A mě pak štve, 
že si toho neváží. Denise tvrdila, že může mít, koho chce, chvíli byla i s Leošem 
Marešem, ale ten jí nedal vůbec nic. Já? Co jsem měl, to jsem jí dal. A bylo to 
pořád málo. Třeba si jednou najdu holku, které to bude stačit. Teď jsem s Le-
lou Ceterovou, slovenskou playmate, a všechno je, jak má být. Je mi oporou. 
Každopádně je evidentní, že musím žít jen se ženou, která chápe, jak to mám 
v životě nastavené. Jinak to neumím.“
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Než o něčem začnete zasvěceně mluvit, musíte to předtím prožít. A pokud za 
sebou máte tak náročnou životní cestu jako Karlos Vémola, musíte ještě dodat: 
„A musíte to i přežít“.

Teprve až když zjistíte, jak to vypadá úplně dole a vyškrábete se silou vůle naho-
ru, se můžete stát vzorem pro ostatní.

Stejně jako šampion a hlavní hybatel dění v českém MMA, který svými činy moti-
voval dav fanoušků. Právě jeho činy z něj udělaly osobnost, kterou ostatní začali 
brát vážně. Až v návaznosti na své výkony, kterými se zasloužil o popularitu zá-
pasů v kleci, přidal silná prohlášení a výroky, jimiž ostatní navádí, jakým směrem 
na sobě člověk může pracovat.

Karlos Vémola se stal osobností a obdivovaným sportovcem navzdory tomu, že 
nejvíc bojuje sám se sebou. Aby každý den viděl, co ho potkalo, nechal si na tělo 
vytetovat obrazy, které znázorňují jeho vývoj. Každý den vstává, aby si potvrdil, 
že je skutečně tím, kým chce být. Aby si dokázal, že to mělo smysl. Neustále se 
překonává, dře, dokonce se i dobrovolně ničí, aby pak dostal odměnu v podobě 
uznání. To, jak motivuje ostatní, je pro něj samotného největší motivací. 

Jeho následující vyprávění vám prozradí, proč je tvrdá práce vždycky víc než talent. 

Šampion pro všechny.
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Než jste vtrhnul do českého MMA, šlo o okrajový sport, který širší 
publikum příliš nezajímal. Je pro vás důležité, že jste to právě vy, kdo to 
změnil?
„Jo, strašně. A uvědomil jsem si to i díky tomu, když mě pozvali na Hrad při osla-
vách stého výročí vzniku republiky, kde jsem byl reprezentantem MMA a sportu. 
Podobné to bylo i v pořadu Všechnopárty u Karla Šípa a v Show Jana Krause. 
Plním, co jsem si slíbil, jde mi o to, aby si i lidé, kteří nejsou fanoušci bojových 
sportů, našli k nám bojovníkům cestu. Chci být šampion pro všechny lidi.“

To je těžký úkol.
„Je, a sám vím, že jsem si prošel cestou, která může hodně lidí odrazovat, pro-
tože byla hodně divoká. Ale přes to všechno jsem se našel díky MMA. Bojovníci 
na profesionální úrovni, kteří jsou úspěšní, nejsou rváči, ale sportovci. Stejně 
jako třeba fotbalisté a hokejisté. Musíme makat, máme své soukromé životy, 
své starosti a svou minulost, ale taky ukazujeme něco nového, náročný a pěkný 
sport, který osloví každého, protože lidi se perou odjakživa. Náš sport je nedo-
ceněný a já mám v plánu to změnit. Dřív si nikdo ani nepomyslel, že by do zábav-
ných pořadů, jako je Všechnopárty, mohli pozvat zápasníka MMA. Ale je to jen 
tím, že sami bojovníci MMA nechtěli vylézt ze svojí nory a ukázat se lidem. I s tím 
vším, co udělali špatně. Spousta lidí si o mně vzhledem k mojí minulosti může 
myslet, že jsem hovado, ale já všechno beru jako zkušenosti, které mě dostaly 
tam, kde jsem dnes.“
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Je to i pro vás svým způsobem možnost ukázat jinou než drsnou tvář.
„Vím, kdo jsem. Moje jméno znají sportovci, pro které jsem symbolem tvrdosti. 
To je asi normální. Ale teď jsem se dostal do obýváků lidí, kteří sport sledují jen 
pasivně. Vidí, že my zápasníci se dokážeme normálně bavit, že jim s námi může 
být příjemně. Já si sice jako sportovec pěstuju tu nejtvrdší možnou image, ale 
není to tak, že bych byl dvacet čtyři hodin denně zamračený zabiják, který touží 
po krvi a chce pořád zdemolovat svého soupeře do bezvědomí. Myslím, že to, 
čím díky MMA jsem, můžu předat sportovcům i nesportovcům.“

Co chcete předávat svým fanouškům, kteří sledují každý váš krok?
„Zkušenosti a taky to, že si každý musí najít svůj styl. Snažím se pro lidi točit 
motivační videa a má to velký ohlas. Diváci mi děkují a já z toho mám hroznou 
radost. Každý člověk, který mi dá dobrou zpětnou vazbu, je pro mě ohromnou 
motivací. A i když jim nestihnu odpovědět, tak si všechny zprávy od nich pozor-
ně čtu. Nutí mě jít dopředu, makat na sobě… Aby mi věřili. Kde je vůle, tam je 
cesta!“

Dokonce jste se začal starat online 
o fanoušky, kteří chtějí praktickou 
pomoc.
„Začal jsem s tím, protože mě stovky lidí 
prosily, abych jim napsal – dietu, trénink 
nebo jídelníček. Jede to fakt ve velkém 
a  už skoro nestíhám odpovídat všem. 
Nemám čas. Ale se základy pomůžu ka-
ždému, a kdo chce víc, má vždycky mož-
nost setkat se se mnou na seminářích.“

Právě semináře ukazují, že se s vámi 
lidé chtějí setkávat. A to ve všech 
oborech. Už jste dokonce pořádal 
i semináře pro policii. Není to ve 
vašem případě paradox?
„To teda je, já, kriminálník… Vedl jsem 
díky kamarádovi seminář pro policii, při 
kterém jsem jim jen ukázal pár kondič-
ních věcí, pár technik a nějaké nácviky. 
Na  konci mi dali plaketu, kde je napsá-
no: ,Pro Karlose Vémolu za pomoc v boji 
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se zločinem.‘ To se asi musí spousta 
policejních legend obracet v  hro-
bě! Tu plaketu jsem si pověsil doma 
hned vedle svojí vězeňské fotky, kte-
rou mi z Anglie poslal kamarád. Tohle 
ukazuje, že nic není předem dané 
a všechno se může změnit.“

Váš styl, vaše výkony a způsob, 
jakým se z vás stal symbol 
českého MMA, je inspirací pro 
spoustu fanoušků. Co pro vás 
znamená, když vidíte, že reálně 
ovlivňujete a měníte životy lidí?
„Vystihuje to jedna situace. Napsal 
mi nějakej kluk: ,Pane Vémola, vím, 
že toho máte hodně, ale přál bych si 
s  vámi zatrénovat. Moc peněz ne-
mám, ale za jeden trénink nabízím 
třicet tisíc.‘ Říkám si, oukej, asi to 
bude nějaký podnikatel. Byl to profil 
na Faceboooku bez fotky, bez žád-
ných informací. Chvíli jsem si dokonce myslel, že si jen někdo dělá srandu, 
protože třicet táců za trénink je dost, ale pak napsal znova s tím, že by mu sta-
čil jen oběd, kde se domluvíme. Na místo setkání přišel mladý kluk. Ptal jsem 
se ho, jestli podniká nebo má bohatý rodiče, když mi chce dát tolik peněz. 
Ani jedno, pracoval ve skladu a celý rok na to šetřil! Hrozně se se mnou chtěl 
setkat a  zatrénovat si, koukal se na moje motivační videa a  za rok zhubnul 
pětatřicet kilo. Hned mi dával obálku, ale já tomu nemohl uvěřit. Říkal jsem 
mu, že si vezmu peníze až po tréninku, ale on byl z  Liberce, chtěl jet domů 
posledním autobusem a nechtěl vozit peníze, že prý u sebe tolik v hotovosti 
nikdy předtím neměl. Šrotovalo mi to v hlavě a bylo jasné, že si od něj ty pe-
níze vzít nemůžu. To nejde. Udělal jsem s  ním trénink, napsal mu jídelníček 
a povídám: ,Vezmi si tu obálku zpátky!‘ On na to: ,Ne, to nemůžu. Maminka by 
se na mě zlobila, ona vás sleduje, fandí vám.‘ Povídám mu: ,Vždyť ti ty peníze 
budou někde chybět!‘ Nakonec mi je vnutil, ale já mám tu obálku pořád neo-
tevřenou doma. Dám ty peníze nějakému talentu MMA, až budu cítit, že si to 
někdo zaslouží.“
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Co cítíte, když vidíte, jaký efekt má to, co děláte? Navíc po tom všem, 
čím jste si v životě musel projít?
„Je to super, lidi mají dojem, že je motivuju, ale oni jsou zase moje motivace. Když 
si uvědomím, že mi fandí, je to pro mě největší uznání. Proto jsem začal natáčet 
videa, protože konkrétně v Čechách moc motivátorů není. Co jsem slyšel, snaží 
se o to jen Daniel Landa, který to navíc dělá v uzavřeném kruhu. Sám vím, jak mě 
dokázalo nakopnout, když jsem si pouštěl motivační proslovy Arnolda Schwar-
zeneggera, Denzela Washingtona… To jsou pecky, navíc podbarvený super hud-
bou. Rád bych dělal i motivační semináře, tím, co jsem prožil, se témata nabízí 
sama, nebudu zápasit věčně a tohle je směr, kterým bych se rád ubíral.“

Máte nějakou reálnou představu, jak dál na lidi působit?
„Především to musí být tak, že to, o čem mluvím, skutečně dělám a mám díky 
tomu výsledky. To zaprvé způsobuje, že se lidi dívají na mé zápasy, a pak, když se 
začnou zajímat o to, díky čemu předvádím své výkony, motivuje je můj způsob. 
Stejně jako toho kluka z Liberce. Když si uvědomím, že někdo jako on s mojí po-
mocí zhubnul, získal sebevědomí a už není terčem posměchu, je to dobře a o to 
víc mě to samotného naplňuje.“

Kdy jste zjistil, že lidé berou vážně to, co děláte, i to, co říkáte?
„Zjišťuju to spíš až v poslední době. Ale obojí spolu souvisí. Prostě něco řeknu, 
pak to udělám – stane se to, je tam to finále. Kdyby to tak nebylo, vypadalo by 
to se mnou jinak. Důležité je věci nejen říkat, ale taky je dělat. Umím poradit, jak 
trénovat, jak držet dietu, protože si v tom věřím. Ale když něčemu nerozumím, 
nebudu se do toho plést.“

Zmínil jste, že vás motivoval váš vzor Arnold Schwarzenegger.  
Co konkrétně na něm obdivujete?
„Něčemu se věnuje a  udělá z  toho zlatou cihlu. Já se to snažím dělat stejně, 
i když je jasný, že v mnohem menším měřítku. S ním se nesrovnávám, bohatě 
by mi stačilo, kdybych se s ním někdy setkal. Arnold mě motivoval, abych byl 
nejlepší v zápase, v kulturistice, na dveřích i v MMA. Když jsem něco začal dělat, 
měl jsem ho v hlavě. Pokaždé jsem se snažil danou věc dělat tak, abych v ní byl 
co nejúspěšnější, a díky tomu jsem se vždycky posunul někam dál a jinam.“ 

Vnímáte tedy svůj život jako přirozenou shodu okolností?
„Já bych spíš řekl, že jsem si šel za svým. A jakmile jsem cítil, že to není ono, 
našel jsem si za tu činnost náhradu, abych mohl dál jet naplno. Nikdy jsem toho 
nelitoval. Vím, že si i do budoucna budu muset za MMA najít náhradu, a už teď 
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vím, že to budu dělat poctivě a dobře. Jinak by 
mě to ani netěšilo. Musíte v sobě najít ten chtíč. 
A je jedno, jestli hrajete fotbal, jste číšník, nebo 
úředník. Prostě to musíte dělat dobře.“

Mnoho lidí si asi řekne: „Tomu se to teď, 
v jeho pozici, povídá…“ Setkáváte se 
i s těmito reakcemi?
„Jo, ale neberu to, protože jsem neměl startovní čáru, která by mi dávala něja-
kou výhodu, a vím, že když takhle někdo mluví, je to jen lenost. V Čechách totiž 
chybí mnoha lidem hrdost. Kuchař ti řekne: ,Jsem jenom kuchař!‘ Co to jako má 
být? Podívej se na Zdeňka Pohlreicha, to je taky jenom kuchař… Lidi degradují 
svoji profesi a podceňují se, aby si pak mohli omlouvat neúspěch. Každý přitom 
umí věci, které neumí někdo jiný. I kuchař může ovlivňovat celý svět, jako třeba 
Jamie Oliver nebo Gordon Ramsey. Točí pořady a sledují je miliony lidí. To, co 
dělají, dělají dobře, stejně jako Pohlreich u nás. Přitom třeba nemusejí být nej-
lepší kuchaři na světě, ale dokázali se prosadit tak, aby každý viděl to, co dělají. 
Prostě v tom, co děláte, musíte mít něco navíc, abyste byl ten, kdo bude vidět. 
Pak vám budou lidi naslouchat.“

Takže se zase vracíme k tomu, že vás vystihuje tvrdá práce, která 
poráží talent.
„A přesně to formuje celý můj život. Můžeš být talentovaný, jak chceš, ale není 
to tolik jako tvrdá práce. Nejsem talent, mám to vydřený! Jen se na mě podívej-
te. Když boxuju, nevypadá to dobře, mám plochý nohy, neumím se moc hýbat. 
Všechno jsem si musel vydřít svým stylem. Jsou kluci, kterým něco dvakrát 
ukážete a  oni to potřetí udělají sami. Poberou to. Mně to musíte ukázat dvě
stěkrát a stejně to zapomenu, ale vím, že když budu dřít, tak talent přebiju. Vě-
řím jen ve tvrdou práci.“

Kolik talentů jste během svého života potkal?
„Abych pravdu řekl, tyhle promrhané talenty trochu ignoruju. Když někdo má 
talent a hřeší na něj, je u mě blázen. V českém MMA je příkladem promrhaného 
talentu Michal Kotalík. Podělal si to hlavou, neměl zájem se rozvíjet. Je línej,hle-
dá výmluvy. Pokud nezmění myšlení, nic nedokáže. Je to kontrast v porovnání 
s tím, co předvádí v London Shootfighters mladý Maďar Norbert Novenyi, který 
zápasí v Bellatoru. Má talent od přírody a k tomu ještě dře. Je to nejmladší bo-
rec v Bellatoru. Vyhrává, je neporažený. Je o patnáct let mladší a mám s ním 
problémy při sparingu. Z něho něco bude, a to jen díky přístupu.“

Nejsem talent, 
mám to 
vydřený.
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Jak dlouho jste musel dřít, než se to, co jste dělal, překlopilo ze strany, 
kdy vám to nešlo, na stranu, kdy vám to šlo?
„Mně nikdy nic nešlo, tak to cítím. Ale tím, jak dřu, mám ve všem účinný styl. Lidi 
mě odjakživa podceňují, protože vidí, že to, co dělám, nevypadá tak hezky jako 
u ostatních. Ale prosazuju se, protože na sobě pracuju mnohem víc než ti, kteří 
si myslí, že jim něco jde. Každý den se překonávám a každý den se snažím, aby 
pro mě to, co dělám, mělo smysl.“

Připomínají vám ten smysl i vaše tetování, která jsou plná motivačních 
symbolů?
„Tetování, která na sobě mám, mají význam. Netetuju se jen proto, že se mi to 
líbí. Každý obraz na mém těle je určitá etapa mého života, něco, co je zazna-
menané a co nikdy nezmizí. A protože můj život doufám jen tak neskončí, i te-
tování určitě přibydou. Hlavní je určitě postava Terminátora. Tu mám dokonce 
na dvou místech. Zápasník, který drží na obojku pitbulla, a na druhém tetování 
je momentka z filmu. V něm se do mého srdce nesmazatelně zapsal Schwar-
zenegger. Ten tam musí být. Uznejte, že kdyby na sobě Český Terminátor neměl 
podobiznu toho filmového, nebylo by to ono.“

Nechybí tam ani Muhammad Ali, další váš vzor.
„Nechal jsem si ho vytetovat, když umřel. Je hned vedle podobizny dědečka, 
který byl také velký bojovník. Boxoval za Duklu Olomouc, což byl tenkrát jeden 
z  nejlepších klubů v  Československu. Mám vytetované datum jeho narození 
a úmrtí. A memory forever – nikdy nezapomenu. Symbolů mám na těle hodně. 
Gangstera, růži, hodiny, které ukazují za pět minut dvanáct. Šachovnici, protože 
zápasy v Oktagonu jsou jako šachy, kdy si musíte promyslet každý tah.“

A pak jste si na sebe nechal 
zvěčnit i motivační citáty, 
abyste je měl neustále na 
očích.
„Asi nejčerstvější je citát na pra-
vé ruce. Lvi žerou první. To jsem 
si neodpustil, abych to nezvěčnil. 
Ale mám na předloktí pravé ruky 
i  motto našeho klubu v  Londýně, 
kde je něco v tom smyslu, že zápa-
sím nejen se svým soupeřem, ale 
i se svou únavou a démony v hla-
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vě, kteří mi říkají, abych přestal. Se 
svými zraněními, se svými neúspě-
chy. Ale jsem bojovník, nikdy nepře-
stanu a  jedna věc je jistá. Zvítězím! 
Jak potvrzuje další slavný citát Muha
mmada Aliho: ,Nenáviděl jsem kaž-
dou minutu tréninku, ale vždy jsem si 
říkal: Teď protrpíš trénink a žij zbytek 
života jako šampion.‘“

Souvisí tetování jen s vašimi 
hodnotami, nebo je v tom i určitý 
vzdor?
„Jo, přesně, je v tom i vzdor, který uka-
zuje tetování hada za krkem. Na střed-
ní škole jsme měli zákaz tetování, jinak 
nás prý vyhodí. Hned po vyhlášení zá-
kazu jsem se nechat potetovat. Rebel 
v mládí, rebel i teď. Každý den si připo-
menu, že tohle jsem já.“

A co si říkáte před tím, než ráno vstanete z postele?
„Že mě všechno bolí. Ráno se mi nechce vstávat. Ranních vstávání, kdy se mi 
nechce, je většina. Čekají mě minimálně tři tréninky a do toho další akce pro 
sponzory nebo semináře, které jsem nasliboval.“

Ale nakonec vstanete a snažíte se být nejlepší.
„Protože jsem už všemu obětoval strašně moc. Když mám den, že se mi fakt vůbec 
nechce hnout, pustím si svoje highlight video nebo se podívám na fotky z O2 areny, 
kam na můj zápas přišla spousta diváků. Přečtu si na Facebooku a Instagramu vzka-
zy od lidí, kteří mi fandí, a hned mám motivaci. Řeknu si, že mi stojí za to vstát a dřít.“

Opravdu nejsou dny, kdy se do všeho vrhnete s nadšením a bez 
problémů?
„Ne, ale když znám jméno soupeře, tak to zvládám mnohem líp. Potřebuju vě-
dět, s kým budu zápasit. Nejhorší je, když dlouho nevím, kdo se mnou bude bo-
jovat. Do té doby mi nic moc nejde, ale pak, když před sebou vidím konkrétního 
člověka a termín zápasu, mám motivaci. Obvykle si najdu důvod, proč se na do-
tyčného nasrat. Správně nasranej jsem nejlepší a makám. A když se mi to nepo-
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vede, aspoň si řeknu, že všechnu tu dřinu, kterou musím podstoupit, způsobil 
on, takže ho za to začnu nesnášet a hned ho chci popravit.“

Mluvíte hodně o bolesti. Proč se pořád překonáváte?
„Je to moje součást už sedmadvacet let, kdy jsem začal se zápasem. Bez toho 
bych nebyl tak dobrej, musím si každým tréninkem potvrdit, že to jsem já. Bolí 
mě celé tělo, je to permanentní svalová únava, protože trénuju až čtyřikrát den-
ně. Lidi si myslí, že si na to tělo zvykne, ale nezvykne, protože v momentě, kdy 
si na něco zvyknu, trenér mi navýší dávky i tempo. A pak znovu a znovu. Není 
limit, kde bych mohl skončit. Někdy ztrácím hlas z toho, jak jsem unavenej. Ne, 
že bych byl nemocný, ale jsem přetrénovaný. Po každém tréninku jsem rozbitej. 
Už cítím, že to nemůžu vydržet dlouho, proto z toho musím vytěžit co nejvíc. Ne-
vím, jak dlouho budu takhle fungovat. Třeba mi z prášků odejdou ledviny nebo 
játra a nechám toho. Tělo jednou vyplivne a řekne konec.“

Je něco, na co neberete prášky?
„Na spaní. Spadnu do postele a zaberu. Jsem unavenej jako nemluvně. I tu 
bolest většinou zaspím, ale je fakt, že před spaním beru prášky na bolest. 
Je to zlozvyk. V tomhle nejsem žádnej vzor, v mém případě platí, že se do-
stávám sportem k  trvalé invaliditě. Zároveň si myslím, že to tak má větši-
na úspěšných sportovců, bolest je jeden ze symbolů dnešního vrcholového 
sportu. Kdybych to takhle nedělal, nepatřím k  nejlepším, už jen proto, že 
nejsem ten přirozený talent. Tohle je moje daň za mou kariéru a můj život. 
Všechno si vybírá svoji daň.“

Kdy jste si řekl, že vám to za to stojí?
„Když jsem stál v kleci před plnou O2 arenou, i když jsem nastupoval v UFC, kde 
se mi podařilo ukončení večera. To je takový pocit zadostiučinění, který vydrží 
sice jen týden, ale stojí za to. Týden máte pocit, který je mnohem lepší než or-
gasmus. Je to fakt něco výjimečného.“

Jak ráno vstáváte, už jste popsal, ale s jakým pocitem usínáte?
„S  výčitkami, že jsem něco nestihl. To je taková moje chyba, na každý den si 
toho naberu tolik, že nestíhám. Každý den si sice naplánuju, v kolik a kde budu, 
ale když se nad tím pak reálně zamyslím, dojde mi, že nemůžu všechno stihnout. 
Potom jsem kvůli tomu všude pozdě. Lidi si myslí, že to snad dělám schválně. 
Nedělám. Mám toho moc, ale nedokážu lidem říct ne!“
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Nehrozí vám kolaps z vyčerpání?
„Nejsem povaha na zhroucení. Štve mě, že někdy něco nestihnu. Chtěl bych 
stihnout a udělat všechno. Bral bych, kdyby den měl víc hodin, ale stresy mám 
jen v Česku. Přijedu do Prahy a snažím se za těch pár dní všechno vyřídit, což 
nejde, protože zájem o mou osobu se pořád zvyšuje. V Londýně to je naštěstí 
jiné, už tam nepracuju v klubech, ale jen trénuju.“

Přepínáte se i kvůli tomu, že jsou pro vás motivací peníze?
„Vedle fanoušků je to to hlavní. Dnes mě sport živí, ale nebude to tak věčně. Dřív 
jsem ho měl jako koníčka. Baví mě zápasit před nadupanou arénou, po zápase si 
užívám atmosféru, když se to povede, ale příprava a shazování, to všechno mě 
tak strašně bolí, že kdybych to neměl jako skvěle placenou práci, nemám to za-
potřebí. Jednou to pomine a pak skončí i to, jak se neustále dřu. Ale teď ještě ne.“

Pořád je ve vás pocit, že toho chcete hodně stihnout?
„Jo, každý den mě napadají nové cíle, které mě nutí jít dál. Třeba box. Zápas 
v boxu. To by byl velký challenge. Spousta lidí z jiných stylů, z boxu a K1, pře-
chází k MMA a já bych to chtěl udělat naopak. Navíc v boxu, kde si o mně všichni 
myslí, že jsem marnej. Pokud by to někdy dopadlo, budu muset přepnout na 
něco jiného. Když si jdu za nějakým cílem, jdu za ním, ať se děje, co se děje. 
Musel bych se zaměřit na stand up. Ne, že bych ho při přípravě nepiloval, ale ne 
tak, abych se připravil na specifický zápas.“

Když Conor McGregor boxoval s Floydem Mayweatherem, vydělal 
hodně peněz a sklidil uznání, ale prohrál a později se ukázalo, že ho to 
ovlivnilo i v MMA. Není to ve vašem případě zbytečné?
„Takhle právě neuvažuju. Souboj v boxu by byl zajímavý, ale máte pravdu, že by 
to muselo být jako součást něčeho většího. Ještě zajímavější by bylo, kdybych 
nejdřív boxoval a soupeř by pak kývnul na odvetu v kleci. To by pro mě bylo ide-
ální, chtěl bych dokázat, že dokážu v ringu stát klidně s nejlepším Čechem a vy-
držet na nohou všechna kola, ale že naopak to neplatí. V Oktagonu by se mnou 
boxera potkal rychlý konec. Tam bych si věřil 
i na mistra světa. Ale to je jen takový nápad 
do budoucna. Bylo by to něco, čemu by lidi 
vůbec nechtěli věřit, protože si o mně myslí, 
že to nedokážu. Ale já bych se fakt připra-
vil tak, že by koukali. Věřím tomu, protože 
bych měl v  Londýně na boxerskou přípravu 
Davida Hayeho, bývalého šampiona v těžké 

V Oktagonu by 
se mnou boxera 

potkal rychlý 
konec.
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váze. A mimochodem se znám i s Antho-
nym Joshuou, současným králem těžké 
váhy, který chodil do mého klubu v  Lon-
dýně. Věřím, že bych se dostal na trénink 
i k němu.“

Kolik kol v ringu byste musel 
absolvovat?
„Čtyři nebo šest bych vydržel, otázkou je 
spíš to, jestli je v českém boxu jméno, proti 
kterému by to mělo smysl. Chtěl bych, aby to 
zajímalo celou republiku, aby to byla show.“

Box je přitom nyní těžce ve stínu MMA. Neříkáte si, že byste v případě 
prohry nebo matným výkonem poskytl boxerům argumenty, aby pak 
mohli říkat, že na ně MMA nemá?
„Spíš pro ně budu něco jako záchrana, aby se o ně někdo zajímal, a box trochu 
zpropaguju. Stejně jako to dokázal zápas Rytmus versus Marpo, který nalákal do 
arény víc než souboje skutečných profíků, o které se lidi skoro nezajímají. Proč 
bych to nemohl udělat? Zaplatí mi za to, tak se v přípravě zaměřím o něco víc na 
postoj a kousnu se. Jasně, hodně lidí mi to už teď rozmlouvá, hrozí, že mi to po-
škodí jméno, ale nikdo ode mě přece nemůže očekávat, že přejedu boxera spe-
cialistu tak jako soupeře v MMA. McGregor se na Mayweathera taky nechytal, ale 
udělal show a vysloužil si uznání. Možná se pletu. Možná mě poplivou. Ale za sluš-
né peníze ať mě klidně poplivou.“

Ale stejně, prohra je prohra. Ať je to v MMA, nebo v boxu.
„Jo, je to risk. Vyhrávám, vyhrávám a nevím, jak dalece by ta prohra mému jmé-
nu ublížila, nebo jestli by si právě řekli, že Vémola se nikoho nebojí a jde do vše-
ho. Součástí smlouvy by asi fakt muselo být, že po zápasu v ringu v klasickém 
boxu by se odveta uskutečnila v Oktagonu v MMA. Tam by se ukázalo. Tam by 
byl vidět nepoměr těch sportů. V reálu bych ukázal, proč MMA válcuje box na 
celé čáře. Šel bych do toho jako MMA zápasník, nechtěl bych kvůli boxu přerušit 
kariéru, protože vím, že by to byla moc velká oběť . 

Zmínil jste boxerský zápas rapperů Marpo versus Rytmus. Co říkáte na 
to, že do klece a do ringu lezou i známé osobnosti?
„Říkal jsem promotérům XFN hned, že musí Rytmuse, který je fanouškem bojových 
sportů, dostat do klece. Postavili k němu Marpa a udělali souboj rapperů. To jsou 
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dva lidi, kteří vyprodají O2 arenu na svůj koncert a je jasné, že to zvládli i jako bojov-
níci. Navíc se na to oba připravili a povedlo se jim to skvěle. Moje původní představa 
byla, že by byl lepší zápas Rytmus versus Daniel Landa. Bylo by to vyrovnanější, Lan-
da sice umí thajský box, ale je to taky jen amatér, je mu padesát, bylo by to víc fér. 
Navíc jsou oba zpěváci, každý na úplně jiné straně s úplně odlišným publikem. Byl 
by to super zápas a vyrovnanější než Rytmus versus Marpo, protože Marpo je dobrý 
thaiboxer, který má zkušenosti, byl vicemistrem republiky a nespadnul odnikud.“

Upřímně, mnohem víc než box by k vám sedělo, kdybyste se po letech 
vrátil ke klasickému zápasu na žíněnku. 
„A to si pište, že to mám taky v hlavě. Český zápas upadá a  já bych mu chtěl 
pomoct tím, že se objevím na soutěži. Když půjdu na mistrovství republiky, tak 
kolem toho bude haló a přiláká to další fanoušky, kteří náš sport viděli maxi-
málně v době konání olympiády v televizi. Moji fanoušci mě budou chtít vidět 
na žíněnce. A ti druzí zase, jak ji se mnou specialisté vytřou. Ale to je v pořádku. 
Bude se o tom zase mluvit a to je nejdůležitější. Za tohle sice nebudu mít ani ko-
runu, nebo maximálně pár korun, ale bude to služba sportu, díky kterému jsem 
vyrostl. A navíc si splním cíl. Získat titul mistra republiky i mezi dospělými.“

V jaké váze byste nastoupil?
„To by záleželo na termínu. Kdybych se připravoval na zápas v MMA a musel sha-
zovat, šel bych podobnou nebo stejnou váhu, jakou chodím v MMA. Vedle toho 
bych zjistil, ve které váze bych měl vetší šance zvítězit. Klidně bych šel i nejtěžší 
kategorii. Věřím tomu, že tohle mám udělat.“

Byla někdy ve vaší sportovní kariéře chvíle, kdy jste si nevěřil, kdy jste 
ztrácel víru v to, co jste?
„Když mě pustili z vězení a konečně se domluvil můj souboj s Petrem Ondrušem 
na XFN, zlomil jsem si na tréninku obratle. To jsem věděl, že je průser, ale naštěstí 
jsem byl v rukou nejlepšího doktora v Evropě. Petr Suchomel mě dal dohroma-
dy. Na rovinu mi řekl, že zápas po takové operaci je dost odvážná myšlenka, ale 
ne nereálná. Jakmile to řekla kapacita jako on, měl jsem napůl vyhráno, protože 
kde je vůle, tam je cesta. Ondruš pak prohlásil něco ve stylu, že bude lamač kos-
tí, obviňoval mě ze simulování a z toho, že zranění nebylo tak vážné. Nasral tím 
gangstera. To je takový anglický slang, který je trochu počeštěný. V dnešní době 
to slovo neznamená, že bych lítal po městě se samopalem. Gangster je podle mě 
člověk, který dělá věci nekompromisně tak, jak řekl, že je bude dělat. Dělá je dob-
ře a drží slovo. Stejně jako já… Byla tu možnost, že jsem po zranění páteře ne-
musel chodit. Ale já doktorovi řekl, že musím zápasit. Jiná cesta pro mě nebyla.“
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Motivace je záhadná pohnutka, která každého nějakým způsobem 
usměrňuje. Jak se dá tenhle termín vyjádřit ve vašem případě?
„Pro mě je motivací být co nejlepší v činnosti, kterou dělám. Je to jen v hlavě. Jedu 
co nejvíc naplno, někdy můžu zpomalit, ale nesmím přestat. Pokud se to stane, je 
konec. Teď dělám MMA a to, co tenhle sport představuje, je moje motivace. Vítěz-
ství, fanoušci, peníze. Vnitřní chtíč být co nejlepší a vnější faktory, které mi pomáhají. 
Před zápasem mám několik měsíců těžké přípravy a každý trénink musím odmakat, 
motivuje mě soupeř a lidi, kteří mi fandí. Pokud bych to ojebával, ojebávám jen sám 
sebe, neuspěju a budu na úrovni, kde motivaci mít nebudu a moje chování a sporto-
vání nebude zajímat ani lidi. Takže chci být pořád top a trénink musím jet na dřeň, 
co to jde. Můžete být po nemoci, můžete být mimo sezonu, ale musíte tam v tu chvíli 
dát, co je potřeba. Samozřejmě nejdete pokaždé na hranu, ale vždycky, fakt vždyc-
ky, do toho musíte dát maximum v rámci možností. Podle toho vás pak platí, to je 
taky motivace jako prase. Když jsem byl v UFC, motivovala mě představa, že si můžu 
knockoutem večera vydělat padesát tisíc dolarů. Motivovalo mě podat co nejlepší 
výkon, protože kdo měl zápas večera, dostal stejnou odměnu i v případě, že prohrál.“

Tohle všechno můžete dělat, přesto se nakonec může stát, že měl 
soupeř větší motivaci a vy prohrajete. Co se děje pak?
„To je to nejhorší. Plán A se nepodaří. Plán B taky ne. Plán C už vůbec. Zkoušíte 
všechno, ale pak už jen čekáte, kdy to skončí. Zažil jsem to dvakrát v UFC. Udě-
lal jsem všechno, co jsem si v tu chvíli myslel, že můžu, a bylo to k ničemu. To 
byl ten nejhorší pocit. Aby mě to nezničilo, musel jsem si najít jinou motivaci. 
Nejdřív jít do nižší váhy a pak, když mě z UFC vyhodili, jsem si dal cíl, že se tam 
jednou prostě vrátím. Vytvořím si v hlavě představu a jdu za ní.“

Když odhlédnete od vnějších impulzů, jaké máte sám o sobě 
sebevědomí?
„Malý, hodně malý. Nikdy jsem si nevěřil, proto si ho buduju těmi věcmi okolo 
sebe. Výhry, image, peníze, auta, holky. Vím to o sobě a jsem MMA vděčnej, že 
mi takhle pomáhá, proto si svoji auru buduju tak vysoko, jak to jen jde. Chrá-
ním se tím. Tak to má hodně lidí, ale mluví o tom málokdo, protože se jim ne-
daří, protože se vzdali a uvěřili tomu, že něco nejde. Upřímně, možná jsem to 
měl jako kluk taky. Myslím, že jsem mohl v životě dosáhnout mnohem víc, třeba 
i v něčem úplně jiném, ale tehdy jsem neměl kuráž to vyzkoušet, proto se držím 
jen toho, co mám od malička dané. Už jsem říkal, že všechno vychází z toho, že 
jsem se naučil zápas, a tak to je. Je pro mě důležité, abych v tomhle nezklamal, 
proto když něco slíbím, třeba svým fanouškům, za každou cenu se to snažím 
dodržet. I kdybych se měl posrat, i kdybych měl v zápase chcípnout.“
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Pokud se zaměříte na trénink Karlose Vémoly, budete utahaní už jen z  toho, 
když si uvědomíte, co všechno musí kvůli úspěchu podstupovat. 

Vybral si nejnáročnější možnou cestu. Ano, ve sportovní přípravě se zrcadlí celý 
jeho osud. Promítá se v něm všechno, jen ne pohoda. Dřina ze zápasu, disciplí-
na z kulturistiky, vůle bojovníka i vědomí, že toho není nikdy dost. Všechno zmí-
něné je dohnané do maxima. Ve stylu: nejdřív extrémní zátěž, potom extrémní 
uvolnění. Takhle pořád dokola. 

Příprava na zápasy vypadá následovně: čtyři tréninky denně, striktní dieta, 
brutální shazování. Doma to rozhodně nezkoušejte! Inspirovat se ale můžete. 
Karlos Vémola totiž našel i ve spolupráci s firmou Nutrend svůj vlastní systém, 
kterému věří. A to je to hlavní, co z něj dělá šampiona.

V mixu pocitů narazíte na názor na zvracení, na téma dopingu, na schopnost 
ždímat své tělo jako houbu, na to, proč je zápasník MMA  schopný udělat hyste-
rickou scénu kvůli čokoládě, i na to, že základem všeho je vize.

Jednoduchá otázka: Jak vypadá tréninkový den Karlose Vémoly?
„Trénuju třikrát nebo čtyřikrát denně. Když jsem v dietě, dávám si čtyřfázový 
trénink. Když dietu nemám, jedu tři fáze.“

Nula, nebo sto.
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Začněte obdobím mimo dietu.
„Ráno si dám těžká železa, abych si udržel sílu. Je to zvyk z mého období kul-
turistiky a mám to rád. Potom mě čekají dva tréninky MMA, první od půl třetí, 
druhý od půl deváté, délka je vždy podle potřeby, maximálně dvě hodiny. Odpo-
ledne obvykle bývá sparing, stand up, jiu jitsu… Večer mě čeká nácvik techniky.“

A fáze v dietě?
„V momentě, kdy najedu na dietu, ranní železa vynechám. Neunavuju se s nimi. 
Soustředím se jenom na soupeře a  na svou váhu, v  té době nahradím železa 
kardiem, shazovacími tréninky. Potím se na lačný žaludek, do dvaceti minut po 
probuzení jdu běhat nebo na kolo oblečený ve shazovacím obleku, nebo jedu 
pětačtyřicet minut na kole, abych tělo naučil potit se. To samé udělám i večer.“

Jak vypadají tréninky MMA?
„První je sparing, nebo něco konkrétního, box, jiu jitsu, wrestling. Mezitím se 
chodím domů najíst a vyspat. Do večerního tréninku se mi v hlavě rozleží, co 
jsem dělal odpoledne. Trenéři se mnou proberou sparing, vytknou mi chyby 
a upozorní mě na to, co bylo špatně. Podle toho pak hned při večerní fázi zdo-
konalujeme techniku, kterou jsem nezvládal podle představ. A  pak, úplně na 
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závěr, se jede krátký fyzický test. Kardio, air bike, climber, ground and pound 
s panákem. Prostě nějaká fyzická zátěž…“

Jsou součástí vaší přípravy i zápasnické tréninky, na které jste zvyklý 
z minulosti?
„Celý život házím, a  už o  tom takhle nepřemýšlím, rozlišuju jen, jestli házím 
panáka, nebo skutečné lidi. To je věc, kterou mám zautomatizovanou víc než 
čištění zubů. Kolikrát, když se něco semlelo na dveřích, jsem do toho vlítnul 
a agresory hodil. Ani jsem nevěděl jak. Bylo to automaticky. Instinkt. Pud. Je 
to podvědomá věc a nemusím se speciálně připravovat. Naučil jsem se praco-
vat se soupeřovým těžištěm a vůbec to speciálně netrénuju ani nedriluju. Navíc 
MMA se jede v dobrých klubech komplexně a wrestling k tomu musí patřit, takže 
to tam pořád automaticky je.“

Jak postupně vylepšujete svůj styl?
„Udržuju si to, kde jsem silný, ale hledám i to, v čem moc nevynikám. Proto se 
v téhle fázi kariéry soustředím spíš na box a celkově na stand up, který mi moc 
nejde. Protože ono se to pak těžko dohání, když jste tolik pozadu. V posledních 
pár zápasech, dejme tomu od zápasu s Kinclem, bylo vidět, že je tam znát posun.“

A jak se utvrzujete v tom, že jste silný?
„Věřím svému wrestlingu, mám přes pětadvacet let zkušeností. To přijde samo, 
když děláte něco dlouho… A věřím tomu, co mi říkali trenéři v zápase: ,Neboj se 
soupeře, který zná tisíc technik, boj se soupeře, který se jednu techniku nau-
čil tisíckrát.‘ Tomu věřím. Nedělám nic jiného, než že házím protivníky na zem 
a válím se s nimi po zemi. Ale ono to funguje. Už jsem tisíckrát někoho hodil, 
tisíckrát jsem se po soupeři válel. Prostě to tak umím. Znám jen pár technik, 
zato velice dobře.“ 

Doporučujete i ostatním, aby spoléhali na svou nejsilnější stránku a k ní 
pak postupně pilovali slabiny?
„Každý se musí zaměřovat na slabiny a zároveň udržovat, v čem je dobrej. Teď 
jde o to, jestli člověk začíná, nebo má nějaký background, z nějž může vycházet. 
Pokud ho nemá, musí trénovat od začátku. Mám takové pravidlo: ,Když začne-
me něco dělat, nemůžeme to začít dělat špatně. Ale sám se nikdo nic dobře 
nenaučí.‘ To je základ pro každého mladého zápasníka a sportovce, aby si našel 
svůj tým. Když máte dítě, nechcete ho nechat zkazit, ale dáte ho do rukou dob-
rým trenérům. Chci hrát fotbal, žiju v Kotěhůlkách a můžu za ně jít hrát, protože 
je to nejjednodušší. Ale pokud bude pár kilometrů odtud klub, o kterém se ví, že 
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je mnohem lepší, musíte tam jít. Člověk musí vyjíždět za kvalitní přípravou a to 
platí, ať jste dítě, nebo profík. Chce to začít s kariérou na dobrém místě a pak 
makat do poblití.“

Obrazně, nebo doslova?
„Kdo se nikdy nepoblil na tréninku, nikdy pořádně tvrdě netrénoval. Důležité je, 
jestli se po poblití zase na trénink vrátíte. Pokud ne, je to špatně. To není žádná 
ostuda, nemusí vám to třeba sednout, ale aspoň si dokážete, že makáte až do 
chvíle, kdy organismus řekne konec. Ale ostuda je, když už se nevrátíte.“

Zmínil jste, že v posilovně vycházíte z toho, co jste se naučil jako 
kulturista. V čem vám to při MMA dává výhodu a kde vám to naopak 
bere?
„Kromě pár zápasů v UFC si nepamatuju, že bych neměl silovou převahu, ale kul-
turistikou jsem si v jednom ohledu ublížil. Moje jiu jitsu nebude nikdy tak dobré 
jako u ostatních, budu oproti nim stažený. Mám velké nohy, jsem míň obratný, 
ale snažím se to kompenzovat tím, že jsem díky kulturistice získal sílu, a díky 
zápasu mi zůstala agresivita a výbušnost. To je hrozně důležitý, nejsem pomalá 
pumpička, a kdo si to o mně myslel, pak se v kleci hodně divil.“ 

V čem vás nejvíc ovlivnila kulturistika?
„Dala mi možnost objevovat všechno ostatní. 
Díky ní jsem si začal věřit. Začalo to tím, že 
do mě starší kluci na zápasu strkali a smáli 
se mi, že nikdy nebudu šampionem. Byl jsem 
malý. Pak jsem se inspiroval u těch ohrom-
ných chlapů z plakátů v posilovně. V té době 
jsem měl za to, že velikost je produkt síly, 
o  tom jsem byl přesvědčený. Věřil jsem, že 
menší člověk nemůže porazit velkého. Ten-
krát jsem tím byl zaslepenej. Chtěl jsem být 
silnější. Když jsem dělal na dveřích, chtěl 
jsem zažívat pocit dominance. Obdivu. Mys-
lel jsem si, že když budu ohromnej, přijde to 
samo. Jako zápasník MMA jsem na dveřích 
pak poznal, že mám lepší fýzu, a  tedy větší 
možnosti, jak agresora zpacifikovat. Teprve 
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díky MMA jsem v tomhle ohledu dospěl, poznal jsem, že na velikosti psa nezále-
ží, záleží jen na tom, jak kouše.“

Kulturisté znají dokonale své tělo. Říká se o nich, že jednu hodinu denně 
trénují a pak se třiadvacet hodin pozorují. Měl jste to podobně?
„Kulturistika mě naučila velké disciplíně. Trénovat jsem uměl ze zápasu, ale až díky 
kulturistice jsem se naučil stravovat a odpočívat mezi tréninky. Vycepoval jsem se, 
především co se týče shazování, což je věc, která mnoha bojovníkům chybí. Fight 
není jen o tom, že se umíte rvát. Je to o disciplíně. O tom, že umíte shodit, že umíte 
vystupovat před fanoušky. Je toho víc, abyste byl dobrý zápasník.“

Jak to vypadalo konkrétně? Kopíroval jste například 
Schwarzeneggerovy tréninky?
„Odjel jsem do Anglie a připravoval se s lidmi, kteří trénovali nebo soutěžili s Ar-
noldem. Z nich jsem si bral příklad, ale Arnoldovy tréninky jsem nekopíroval. Měl 
jsem zaběhlý režim, dva dny jsem trénoval a třetí den bylo volno. Jen občas jsem 
trénoval dvoufázově. Ale kulturistika je hodně složitá a specifická, se zápasem 
MMA to vůbec nemůžu srovnávat.“

Můžete srovnat náročnost tréninku zápasu, kulturistiky a MMA?
„Dělal jsem hodně sportů. Ale proti MMA jsem se ve všech flákal. Kulturis-
tika je sport tlustého líného člověka. A to jsme si tehdy všichni mysleli, jak 
dřeme a jaký jsme frajeři! Pro mě je dnes trénink kulturistiky pohoda za od-
měnu. Ani ho nemám v plánu, který mi dávají trenéři. Jdu si zacvičit, protože 
mě to baví, a protože jsem se díky tomu v minulosti hodně naučil a chci si 
tyhle vědomosti udržet.“

S kulturistikou jsou spojené i nepovolené prostředky neboli doping. 
Zjednodušeně: Dopoval jste?
„Zjednodušeně: Jo, netajím se tím, jako kulturista jsem bral a sypal. Nebudu si 
tu vylívat srdíčko a popisovat detaily, ale dával jsem si všechno, co ostatní kultu-
risti. Byla a je to součást tohohle sportu, nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, že by 
to mělo být jinak.“

Přestože je to historie stará patnáct let, jak vám teď lidi mají věřit, že 
to v MMA děláte jinak?
„Je to asi takhle, o  dopingu se rádi baví lidí, kteří o  něm vůbec nic neví. Kdo 
o tom něco ví, ví i to, že závisí na druhu sportu, který děláte, i na tom, že můžete 
povolenými prostředky docílit většího efektu než se zakázanými látkami. Je to 
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o informacích a o tréninku. To je knowhow každého sportovce. Jako kulturista 
jsem sypal, tam to fakt jinak nejde, ale ty látky už jsou z mého těla dávno pryč. 
Je to stejné, jako když si dáte kafe – pomůže vám za hodinu, ale rozhodně ne za 
měsíc. Tělo to prostě vyplaví.“

Doping v MMA je ale velice rozšířený. Problémy mělo hodně šampionů 
UFC, a jelikož jde o sport náročný hlavně v přípravě, panuje všeobecný 
názor, že nejlepší MMA zápasníci berou nepovolené látky. Vždyť člověk 
se s dopingem setká i na amatérské lize v Česku.
„No vidíte, každý si proto může myslet, co chce. Ale já si myslím, že doping z vás 
šampiona neudělá. Jděte a zeptejte se těch amatérů, proč nejsou v UFC, když 
dopují. Já tady nebudu prohlašovat, že jsem svatej, ale jako zápasník MMA do-
držuju všechna pravidla, která ode mě promotéři požadují. V UFC jsem byl tes-
tovaný po každém zápase a vždycky to bylo v pohodě. Není to prostě o dopingu, 
ale o tom, jestli jste profík, nebo ne. Já jsem profík i díky kulturistice, ale dneska 
si tréninkem s činkou dokazuju jen to, že jsem pořád silnej.“
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Dobře. Jak tedy vaše síla vypadá řečí čísel?
„Na mrtvý tah zvednu dvě stě čtyřicet kilo. Někdo si třeba řekne, že to nic není, že 
zvedne tři sta, ale prosím každého, aby si uvědomil, že jsem zápasník střední váhy, 
už nejsem kulturista. V mojí váze tohle moc lidí nezvedne, myslím, že silově jsem na 
tom hodně dobře. V době, když jsem se věnoval kulturistice, byl jsem byl schopný 
utáhnout i těch tři sta, ale to by mi teď bylo k ničemu. Spíš si myslím, že kdybych se 
v posilovně honil za čísly, bude mě to brzdit, nebo bych se kvůli tomu zranil.“

Zkuste ale u čísel ještě zůstat. Zmínil jste mrtvý tah, dalšími ukazateli 
síly jsou bench-press a dřep s činkou. Jak si tady vedete?
„Bench jsem neměl nikdy moc rád. Dal jsem maximálně sto sedmdesát kilo, ale 
ve dřepu mám maximálku hodně dobrou, nohy byly vždycky moje nejsilnější 
stránka a bylo období, kdy jsem zvládnul dvě stě osmdesát. Odsud vychází sta-
bilita, která se promítá do celého těla, na síle nohou jsem v posilovně pracoval 
už jako malej kluk.“

Jak už jste dříve zmínil, s tréninkem jde ruku v ruce jídelníček. Jak 
probíhá vaše dieta?
„Je to velice složitý proces. Začínám ji dvanáct týdnů před naplánovaným sou-
bojem, protože je to ideální doba, abych se dostal na čtyřiaosmdesát kilo. Mám 
to založené na jednoduché stravě a doplňcích od Nutrendu.“

Co vám v této fázi dávají doplňky stravy?
„Suplementy od Nutrendu beru celoročně. Neberu je jen z nějakého zlozvyku, ale 
fakt věřím, že tělo sportovce dostává záhul, na který není připravené ani stavěné, 
a potřebuje podporu. Pokud z něho chci něco dostat, musím mu dopřát suple-
menty na regeneraci. Naprostý celoroční základ jsou multivitaminy a mutlimine-
rály. Hned po ránu tělu dodám BCAA a glutamin, což opakuju i večer. Snídám až 
po kardiu. Dávám si ovesné vločky s proteinem, zaliju to horkou vodou a popří-
padě se dojím tabletami, které potřebuji. Například magnesium, když tělo bolí. 
Po snídani si dělám oběd, krabičky na celý den, abych je měl připravený. A  jdu 
do posilovny. Po tréninku doplním samozřejmě protein a nějaký jídlo se sacha-
ridy, podle toho, jak jsem v přípravě daleko. Pak jdu spát. Probudím se, udělám 
si rychle nějaké lehčí jídlo a  jedu na další 
trénink. Po něm se najím. Dám si k  tomu 
zase protein, BCAA a  glutamin. Potom už 
večeřím jenom maso a k tomu zelenou ze-
leninu. Večer zase následuje kardio a před 
spaním tam znovu pošlu glutamin a BCAA. 

Suplementy  
od Nutrendu  

beru celoročně.
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Pokud bych hlady nemohl usnout, 
udělám si bezsacharidový kok-
tejl. A základní věci na regeneraci 
beru celoročně.“

Kdy jste vůbec začal vnímat 
doplňky výživy a souvislosti 
s nimi spojené?
„Doplňky jsem bral od úplného za-
čátku, kdy jsem se začal zajímat 
a aktivně provozovat kulturistiku. 
Uvědomoval jsem si, že se bez 
toho neobejdu. Je to tvrdý sport, 
ve kterém musíte dávat tělu vše, 
protože z něj na tréninku musíte 
dostat maximum. Právě proto 
doplňky jsou, abyste mohli po-
souvat své cíle dál a dál, aby vám 
pomáhaly s regenerací. Stejné to je i v MMA. Připravujete se několik hodin denně, 
klidně i třífázově. Tělu pak musíte s regenerací nějak pomoct.“  

Svou kariéru v České republice jste spojil s firmou Nutrend, která je 
jedničkou na poli sportovní výživy a doplňků. Jste s ní spokojený?
„S Nutrendem jsem spojen už několik let a spolupráce funguje na obě strany. Jejich 
doplňky jsou velice důležitá součást mých tréninků, mé výživy a Nutrend zase ve 
mně má silného partnera, co se týká MMA. Já jsem nejvýraznější osobnost českého 
MMA, oni nejlepší a nejvýraznější firma na českém trhu, a nejen na něm, o tom není 
pochyb. A já rád spolupracuju s nejlepšími. 
V roce 2018 jsem byl s Nutrendem i na veletrhu v Číně a bylo to opravdu úžasné. 
Od začátku už jsme spolu objeli kus světa, což potvrzuje, že jsou opravdu mezi-
národní a silnou značkou.“

Postřehl jste ve svých začátcích, že jedna z největších firem na výživu 
sídlí v Olomouci, ve vašem rodném městě?
„Samozřejmě. Když jsem začínal s kulturistikou, už tenkrát jsem v Olomouci jezdil 
do malé prodejny Nutrendu, která byla ve Chválkovicích, kde vlastně začínali. Odtud 
jsem odebíral první doplňky výživy. Jsem rád, že se Nutrend rozrostl v největšího 
giganta v Čechách, stejně jako já jsem se vypracoval do pozice české jedničky.“
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Momentálně Nutrend sídlí jinde než dříve. Mají obrovské výrobní haly, 
sklady a nádhernou administrativní budovu. V roce 2018 pak otevřeli 
obrovský komplex NUTREND WORLD, kde je hotel, dvoupatrové fitness 
se sálem na bojové sporty, luxusní restaurace, wellness a mnoho 
dalších věcí. Pamatujete si, jak došlo k navázání spolupráce?
„Tak, že v Nutrendu začal pracovat můj kamarád Tomáš Musil, trenér z Olomou-
ce, kterému jsme říkali Mamut. Přes něj jsem navázal první kontakty o nějaké 
formě spolupráce. Tenkrát MMA v Čechách v podstatě začínalo, ale teď už jsme 
všichni úplně někde jinde.“ 

Nutrend je jednou z firem, která vše vyrábí na jednom místě a má vše 
takzvaně „in house“. Jaké to bylo, když jste viděl výrobní proces?
„Velký zážitek. V tu chvíli jsem si uvědomil, jak je ta firma obrovská a kolik má výhod, 
že vše vyrábí pod jednou střechou. Odborníci dohlíží, aby vše fungovalo, jak má. Vše 
si dokonce vyrábí z vlastního pramene NARTES, který koupili. Je super, že to, co 
beru, projde pečlivým procesem. Je skvělé, že to mají takhle pohromadě, a ne jako 
ostatní, každou část výroby jinde, kdy to nemůžou mít pod kontrolou. Nutrend do-
držuje maximální kvalitu, a to jméno lidi znají i v zahraničí. V Anglii nebo v USA se 
mě hodně lidí ptá: ,Nutrend? To je americká firma?‘ Vždycky jim na to řeknu, že je 
z České republiky a jejich reakce jsou vždy podobné:, Fakt? To není možný!‘“

Nutrend už ve spolupráci s vámi vyvinul produkt N1, který se stal jedním 
z nejoblíbenějších „nakopávačů“. S tímto požadavkem jste prý přišel vy 
a údajně jste pomáhal s jeho složením…
„N1 nebo, jak tomu říkáme, en jednička, byl vyvinut přímo v úzké spolupráci se 
mnou. Několikrát jsem ho testoval, než šel produkt na trh, a  myslím, že je to 
opravdu síla – pozitivní energie. Tenhle nakopávač vás určitě pořádně probere 
a připraví na každý trénink, i kdyby se vám nechtělo.“

www.nutrend.cz

http://www.nutrend.cz
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Doplňky výživy jsou běžnou 
součástí vašeho jídelníčku. 
Dokážete si bez nich jako vrcholový 
sportovec představit fungování 
a regeneraci po všech náročných 
trénincích?
„Určitě ne, bez doplňků stravy nedoká-
žu fungovat, protože lidské tělo na tuh-
le extrémní zátěž prostě není připrave-
né! A pokud chci podat extrémní výkon, 
musím mu dodat potřebné látky, aby 
regenerovalo. Mně se říká Terminátor 
a já věřím, že moje tělo je jako mašina. 
Pokud do mašiny nenalijete pořádný 
benzín, tak nepojedete!“ 

Ani tak se nevyhnete vážným zraněním, o kterých jste mluvil. Pomohly 
vám pak při rekonvalescenci i produkty Nutrend?
„Jasně, bez nich by to trvalo mnohem déle. Například FLEXIT GOLD na klouby 
a šlachy používám nejen na hojení, ale i jako prevenci. Protože šlachy a klouby 
by sportovci neměli podceňovat, měli by se o ně starat pravidelně. Není nic hor-
šího než se o to zajímat až ve chvíli, kdy přijde problém, to už bývá většinou poz-
dě a léčba i hojení se prodlužují. FLEXIT GOLD byl vyroben během mého zranění 
páteře znovu mně na míru. Od té doby ho používám pravidelně i jako prevenci.“

Vše výše popsané ale musí být podpořené i klasickou stravou.  
Co tedy jíte?
„Úplně vynechávám červené maso, protože drží váhu. Vyřadím i tuňáka, jím je-
nom lehké ryby. Dietu začínám na kuřecím mase s bílou rýží basmati, jako přílo-
hu si dávám špenát nebo brokolici. Snídám ovocné ovesné vločky s proteinem. 
Podle toho, kolik potřebuju shodit a jak jsem s dietou daleko, přidávám sacha-
ridy, ale vždy jinou váhu, prostě podle toho, kolik týdnů mám před zápasem. Je 
to vždycky trochu jiný, jídla se točí pořád dokola. Před spaním si dávám jenom 
maso se zeleninou. Buď kuřecí, nebo bílou rybu. Ale podstata je v kombinaci 
všeho. Tréninku, stravy a suplementů, které mě zachraňují. Bez nich bych spor-
tovat nezvládal.“
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Fungujete tedy na této úrovni díky suplementům?
„Jo! Všechno mě bolí! Za krkem, záda, nakopnutá noha, operovaný loket, kole-
no. Díky suplementům zvládnu fungovat v režimu, kdy odjedu všechny tréninky, 
a ještě stihnu zregenerovat. Výživa je základ. Trénink je až druhá věc. Pokud ma-
šině nedodáte benzin, tak nikam nepojede. Jídelníček, stravování, suplementace 
a doplňky, to je naprostá alfa a omega.“

Máte ve výživě i nějaké vlastní speciality? Něco jako značku Karlose 
Vémoly?
„Jo, je to zmíněná ranní rutina, kdy si do BCAA a glutaminu přidám rozkrájené 
feferonky, abych se zapotil. To mě rozpálí. A dávám si potom kombinaci pro-
teinů a kafe, aby mě to nakoplo. Uvařím kafe, do toho hodím vaječný protein, 
vaječné bílky a kokosový olej, rozmíchám to a pak to do sebe všechno kopnu. 
Pointa je v tom, že ráno do sebe před kardiem kopnu kofein, protein a přírodní 
tuk. Tělo začne hledat sacharidy a spalovat. O to víc pak spaluju při kardiu. Je to 
moje každodenní rutina, když jsem v dietě.“

S tréninkem a dietou souvisí upravování váhy, které jste v MMA dotáhl 
do krajnosti. Ví se o vás, že pořád trénujete, berete spoustu doplňků 
a do toho brutálně shazujete. Ženete se do extrému a to, co by jiného 
položilo, z vás dělá šampiona. Můžete říct, jak to zvládáte?
„Je to kombinace všeho, co pořád dokola popisuju. Je to vůle, kterou jsem si 
udržel ve všem, co jsem dělal. Ze zápasu mám danou dřinu. Z kulturistiky mám 
naučený jídelníček a speciální výživu. Tyhle věci nosím pořád v hlavě. Můžu tady 
do detailu popsat, jak se trénuje, jaká má být výživa, jak se má shazovat, ale 
všechno je o vůli. Napsal jsem tisíc jídelníčků, tréninkových plánů a diet, ale čím 
víc jsem to dělal, tím víc mě uráželo, když to lidi zneužívali, protože přišli k hoto-
vému. Funguje to jedině, když si na to chcete přijít sami. Tím si vybudujete sil-
nou vůli a pak je jedno, co děláte. Jestli trénujete, držíte si stravu, nebo shazu-
jete. Ta silná vůle ale musí být ve vás. Já to umím a teď se přizpůsobuju sportu, 
který dělám. MMA je unavující, protože ve finále jedete na maximum. ale tenhle 
sport mě živí, tak se mu obětuju, pak, ve chvíli, kdy mám klid, si to kompenzuju. 
Takže při shazování mě čeká obrovská dřina, ale umím to, stala se z toho moje 
velká výhoda, tak ji využívám.“

Nepřemýšlel jste, že byste našel větší rovnováhu a řekl si: ,Nebudu mít 
víc než pětadevadesát kilo, abych líp shodil a netrápil se.‘?
„To nejde. Když mám zápas, umím mít maximální disciplínu a morálku, ale po 
něm už nejsem dostatečně silný psychicky. Určitě by to takhle bylo ideální, 
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ale zvládnul bych to jen v přípa-
dě, že bych vydržel celý rok v di-
etě. Ale to bych psychicky nedal. 
Opravdu neznám fightera, který 
by se s  tím takhle srovnal. Před 
vážením, po vážení. To vám v hlavě 
šrotují hrozné věci, úplně vám v ní 
přeskakuje. Jsou to stavy, kdy jste schopný zabíjet, jen abyste si 
mohl dát nějakou prasárnu, třeba svíčkovou.“

Psychologové říkají, že nejrizikovější jsou v jejich oboru právě sporty, 
kde jsou váhové kategorie. V těle i hlavě totiž pořád lítají kila nahoru 
a dolů.
„Jo, tak to prostě je. Nula, nebo sto.“

Jaký je váš rekord v dietě? Kolik kil jste zvládl shodit?
„Dvaadvacet. Ze sto šesti kil na čtyřiaosmdesát. Za čtyřiadvacet hodin jsem 
nejvíc shazoval devět kilo. Den před vážením se hlavně potím několik hodin 
v horké vaně. Je to efekt houby – vysušíte ji, ale pak ji hodíte do vody a ona se 
zase nasákne. Když mám den před vážením do limitu šest kilo, je to pohádka, 
hrozně jednoduchá věc, ale jakmile mám sedm, už je to průser a trápím se, pro-
tože každá vteřina ve vaně navíc je vyčerpávající.“

Kolik naberete do zápasu?
„Tělo chce mít po výkyvu co nejdříve svou váhu. Ve čtyřiaosmdesátce ideálně 
deset, abych měl čtyřiadevadesát, to je moje optimum. V něm předvádím nej-
lepší výkony v zápase i na tréninku. To potvrzují fakta. Když zápasím v kategorii 
do třiadevadesáti kilo, přiberu do zápasu maximálně na šestadevadesát.“

Kam můžete posouvat své hranice? Několikrát jste třeba zmínil, že 
byste se kvůli UFC byl ochotný dostat na váhu do 77 kilogramů. Za jak 
dlouho byste to dokázal?
„Tuhle myšlenku jsem rychle opustil, to už u mě prostě nejde. Moje tělo umí sha-
zovat, takže kdyby se se mou někdo vsadil, ať za den zhubnu deset kilo, budu 
je mít dole. Přestanu jíst, pít, půjdu běhat a do sauny. Tři kila udělám přes noc 
jenom tím, že budu spát a zbytek vypotím ve vaně. Ale třicet kilo do welterové 
váhy by bylo smrtících, tam už by šlo v mém případě o život. Bohatě mi stačí 
shazování do osmdesát čtyřky, to je dostatečný masakr.“

Za čtyřiadvacet 
hodin jsem nejvíc 

shazoval devět kilo.
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Jak shazování probíhá?
„Prostě se pořád potím. Hodně zabírá, když vylezu z rozpálené vany, oblíknu se 
a jdu hned běhat. Obráceně by tělo spotřebovalo hrozně moc energie, než by 
se začalo třeba po patnácti minutách potit, ale takhle už je rozhicované. Takže 
když mi chybí poslední kila, mám vedle vany věci na běhání, vylezu, rychle se 
utřu, oblíknu a už u toho ze mě zase leje. Pak se rychle rozeběhnu a začnu se 
hned potit. Běhátko mám kvůli tomu hned vedle vany.“

Vy jste shazování dotáhl k dokonalosti, ale pro normálního člověka 
je to asi velký nápor. Doporučil byste to i ostatním, nebo je to 
nebezpečné?
„Je to jednoduchý, ale asi jen pro sportovce. Člověk musí hodně dobře znát svo-
je tělo a mít tréninkem vybudovanou vůli a disciplínu. Je to jenom o hlavě. Zá-
pasník MMA, který neumí shazovat, by měl uvažovat o jiném sportu. Je to regu-
lérní součást MMA, že nejíte, i když máte hlad, a nepijete, i když máte žízeň. Viděl 
jsem kluky, kteří u toho brečeli a prosili o vodu a jídlo. V mých očích v tu chvíli 
prohráli zápas. Když se nedokážou nenapít, když mají žízeň, tak potom nedoká-
žou vydržet ve škrcení nebo odklepou páku dřív, než by museli. Je to pořád jen 
o hlavě a je to mnohem jednodušší, než si lidi myslí. Je to těžké na psychiku, ale 

http://www.nutrend.cz/100-whey-protein-d15726.htm
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o tom je celý vrcholový sport. Zažil jsem situace, kdy jsem měl v puse tak sucho, 
že jsem nemohl mluvit. Tím, že bylo v těle málo vody, mi zaléhaly uši a přestával 
jsem slyšet, ale ani v tuhle chvíli nesmíte panikařit a prostě si jít zase lehnout do 
horké vany. Když to nezvládnete, radím vám, nechoďte do klece, protože tam 
pak nezvládnete vypjatou situaci.“

Které shazování bylo nejtěžší?
„V Brazílii před posledním zápasem v UFC, ale to bylo nejtěžší podmínkami, pro-
tože mi v noci zavřeli posilovnu a v hotelu netekla teplá voda. Ale nejtěžší, co si 
pamatuju, pro mě bylo, když jsem shazoval na MMA Arenu před zápasem s Polá-
kem Piotrem Strusem. To bylo dané tím, že měl organizátor problémy s váhou. 
Psychicky mě to rozhodilo a  nasralo jako nikdy. Málem jsem jim tam tu váhu 
rozkopal. Shazoval jsem do čtyřiaosmdesátky a  měl to jen tak tak. Stoupnul 
jsem si na oficiální váhu a měl to přesně, tak jsem šel do studeného bazénu, což 
dělávám, abych se ochladil. Kdybych váhu neměl, určitě tam nelezu, protože 
jsem tímhle zastavil proces pocení a rozjeté tělo se uklidnilo. Měl jsem pocit, 
že mám splněno, spadnul ze mě stres a psychicky jsem úplně přepnul. Nic jsem 
nepil ani nejedl. Přišel jsem na vážení a najednou koukám, mám kilo přes. Zuřil 
jsem, protože soupeř váhu měl. Oblíknul jsem se a z posledních sil jsem běžel 
do sauny, kde jsem skoro chcípnul. Už jsem neměl z čeho shazovat. Byl jsem na 
tom tak špatně, že jsem normálně běžel a přes sucho v puse jsem nevydal ani 
hlásku. Viděl jsem kaluž vody, nahnul se k ní a za zoufalství nasál do pusy špi-
navou vodu, vykloktal si a vyplivnul ji, abych mohl aspoň mluvit. A víte, co jsem 
řekl: ,Seru na to, neudělám váhu a zaplatím pokutu!‘ Vrátil jsem se na váhu a měl 
jsem kilo pod limit. Za hodinu jsem už takhle z ničeho nemohl shodit dvě kila! 
Strašně jsem zuřil.“

Každého ohromí, když se z vyčerpané trosky na váze, která sotva 
stojí, stane za čtyřiadvacet hodin nadupaný bojovník… Jak se dáte 
dohromady?
„Mám v hlavě, že jsem pořád silný. Hodně mě to motivuje. Hubnu dvacet kilo 
a představuju si, že mám stejnou chvíli jako když jsem těžké pase. Na vážení 
se sice cítím jako troska, ale pak si řeknu: ,Udělal jsem váhu a budu mít obrov-
skou silovou převahu.‘ Ležím, jím, piju, do těla se dostávají živiny, úplně cítím, 
jak to do mě leze a  připadám si jako Superman. Je to strašně dobrý pocit. 
Druhý den stojím před zrcadlem, dívám se na sebe, vidím i cítím sílu a říkám si, 
že soupeře zabiju. Mám stavy, kdy se nemůžu dočkat zápasu. Po té dřině, kdy 
jsem se vydal ze všeho, jsem nabitý cukry, výživou a vodou. Nemusím se vů-
bec hýbat a stejně cítím záplavu energie. To je strašná síla, až se jí sám děsím 
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a říkám si, že to není možný. Nechávám v sobě růst energii. Nějaký odborník 
by třeba řekl, že je to úplná blbost, ale já to mám v hlavě nastavené takhle. 
Připadám si rychlejší a silnější.“

Jak přibíráte?
„Rychle do sebe musím dostat cukr. Do tří hodin po vážení. Třeba v tyčinkách. 
Natahuju do těla, co předtím nemělo. Výživu. Jím každé dvě hodiny, nikdy ale 
nesním úplně všechno, co si připravím. Při shazování ztratím chuť, takže si 
nachystám skoro všechno, na co si vzpomenu, aby mi pak nic nechybělo. Tím, 
že tělu odmítám příjem potravin, mám při shazování nechuť k veškerému jídlu 
a veškerému pití. Je mi z toho na blití. Nedokážu to vysvětlit. Po shazování je 
žaludek tak scvrklej, že má nejdřív pocit, jako by všechno bylo to nejhorší jídlo 
na světě. Ale pak se po pár hodinách většinou rozjede záplava chutí. Vůbec 
nevím, na co budu mít chuť, a kdybych neměl všechny varianty, tak se zbláz-
ním. Jedu strategický plán: nejdřív sacharidy, pak nějaký sendvič, následují 
tuky, které tělu chybí. Potom si dám rozinky. První tři hodiny jím čokoládu. 
Potom si dám i  první větší jídlo, těstoviny, pak rýži, nejdřív sladkou, potom 
slanou. Mám přesně naplánované, co a v kolik hodin budu jíst. Cukry jen do 
šesti hodin po vážení. Ale jím pořád po dvou hodinách, i  v  noci si nastavím 
budík a jím.“

Kdo vám po vážení připravuje jídlo?
„To je moje další úchylka, připravuju si 
ho sám. V noci, když shazuju. Chystám 
si jídlo, dívám se na něj s  láskou a  tě-
ším se, až ho budu jíst. Noc před váže-
ním už nespím. Jsem tak vyšťavený, že 
nezaberu. Takže si loupu grepy, krájím 
kiwi, jahody a vařím rýžový nákyp. Pří-
prava mi trvá klidně pět hodin. Začnu 
o  půlnoci a  skončím ráno. Říkám si: 
,Ještě chvíli, odvážím se a  pomalu se 
do toho, co jsem si připravil, pustím.‘ 
Polehávám, koukám na hodinky a  če-
kám na vážení. Je to pro mě relax. Kdy-
bych nevařil, nespím a půl dne se stre-
suju čuměním na hodinky.“
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Lidé, kteří se trápí hlady, 
bývají dost nervózní. Jste 
během diety sám, nebo 
máte rád společnost?
„Nevadí mi to. Jsem rád v  di-
etě. A  když vedle mě někdo 
jí, naopak mi to dělá dobře. 
Ale běda, kdyby mi někdo vzal 
něco z  krabiček, které jsem 
si připravil! Mám s  tím spo-
jenou jednu příhodu z  UFC. 
Matka mých dětí se mnou 
byla v Americe, kde je hrozně 
hnusná čokoláda. Nevím, proč 
mi nechutná, ale jelikož jsem 
si ji po vážení musel dát, abych 
vydržel, přivezl jsem si z  Ev-
ropy jednu jedinou, protože 
kdybych jich tam měl deset, 
sežeru je klidně všechny. A co 
myslíte, přijdu z  vážení, jdu 
na čokoládu a není tam. Partnerka mi ji sežrala! Udělal jsem jí scénu, byl jsem 
v transu a řval na ni jak největší hysterka. Úplně se mi zatmělo v hlavě. Měla bar 
bez omezení, všude plno dobrot, ale jediný, co ji napadlo, bylo sežrat mi čoko-
ládu. Celou! Dostal jsem záchvat. Ona chudák nevěděla, co udělala, nedokázala 
pochopit, proč tak blbnu, když si můžu koupit čokoládu všude. Ale já šílel tak 
nahlas, že přilítnul manažer. Skoro jsem se před ním rozbrečel a řekl mu, že mi 
žena sežrala čokoládu. Dostal záchvat smíchu a já na něj úplně vyletěl. Sebral 
moji přítelkyni a odešli, mysleli si, že jsem magor. A já zůstal sám na pokoji a my-
slel si, že je konec světa. To mě psychicky hodně vykolejilo! Čokoláda z Evropy 
pro mě v tu chvíli byla něco jako svatý grál.“

Z toho, co popisujete, vyplývá, že se u vás střídají extrémy. Takže po 
extrémní zátěži potřebujete extrémní uvolnění?
„Žiju v koloběhu diet, a když můžu jíst, strašně si to užívám. Často se to zvrhne 
a žeru jako nepříčetný. Vidím žrádlo a vraždil bych. Kolikrát už nemůžu ani jíst 
a stejně si to dám. Když nejsem v dietě, co přede mě postavíte, to sežeru. Můžu 
mít v ledničce jen to, co ten den můžu sníst. Spořádám fakt všechno, co přede 
mě postavíte. Na Václavském náměstí je restaurace, kde měli akci. Sníte steak 
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dvanáct set gramů a nemusíte ho platit. Kvůli mně to zrušili. Chodil jsem tam 
pořád, dvakrát denně. Měl jsem oběd i večeři zadarmo. Když byla na návštěvě 
v Londýně moje máma, šla se mnou a se synem do obchodu a chtěla si nakoupit 
na celý týden. Dávala všechno do košíku a musel jsem ji zarazit. Mami, to nejde. 
Bude se kupovat jen to, co dnes sníme. Já se jinak přežeru.“

Jakou věc si nikdy neodpustíte?
„Jsem hodně na sladké, na kombinace chutí. Krémové s  malinami, s  ostru-
žinami. To si dopřávám, dokud nevážím sto pět kilo. Na tomhle limitu se začnu 
hlídat. Kdybych se nehlídal, mám hned sto patnáct. Ale pak dokážu přepnout 
a mít to úplně naopak. To jsou ty extrémy. Když smím, tak smím všechno. Když 
nesmím, tak nesmím vůbec. Tak to je. Buď vypadám jako řecký bůh, nebo jako 
tlustý prase.“

Záleží vám na tom, jak vypadáte?
„Ano, a zase je to dané kulturistikou, kde jde hodně o estetiku. Teď v MMA jde 
o to udělat váhu a mimozápasové období je jedna z věcí, se kterou se vnitřně 
špatně srovnávám, protože ve svých očích nevypadám dobře. Ale pořád si to 
kompenzuju tím, že si říkám, že to jednou doženu. Mám v tomhle pořád myšlení 
kulturisty, který má věčný syndrom z toho, že je malý. A od té doby, co zápasím, 
se mi zdá, že jsem pořád menší a menší. Pohled na sebe do zrcadla nenávidím, 
nelíbí se mi, co vidím.“

Když o tom takhle otevřeně mluvíte, souvisí to i s vašima očima, které 
máte každé trochu jiné?
„To mám od mládí. Mám amblyopii, což je porucha oslabení zraku v jednom oku, 
říká se tomu i takzvaně líné oko. Špatně na něj vidím už od malička. Jedná se 
o vrozenou vadu. Teoreticky by to šlo opravit chirurgicky, ale tohle budu řešit až 
po kariéře. Od dětství jsem si na to zvyknul a při zápase tím nejsem limitován. 
Operace je možná, ale je tam velké riziko dvojího vidění. Pokud by se mi to stalo, 
v životě bych v Americe nedostal licenci, a to riskovat nebudu. Možná to vyře-
ším na stará kolena. Zatím jako zápasník ne! V zápase mi to opravdu nevadí a víc 
se rozhodně zaměřuju na to, jak vypadá moje figura.“

Máte svá vlastní měřítka, nebo dáte i na názory ostatních?
„Lidi mi často říkají, že mám skvělou postavu, ale já se na sebe podívám a je mi 
ze mě na blití. Na druhou stranu, kulturistikou jsem nikdy nic nevydělal a teď 
díky MMA živím sebe i celou rodinu. To, jak kvůli tomu vypadám, nebo spíš ne-
vypadám, je daň, kterou musím zaplatit. Aspoň trochu mě hází do pohody to, že 
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vím, že to jednou doženu, že po kariéře budu mít čas na to, abych vypadal tak, 
jak chci. Až skončím s MMA, vrátím se zase ke kulturistice. Budu makat a v pa-
desáti budu vypadat líp než teď.  Budu nadřenej a vyrýsovanej. A všichni kolem 
mě budou říkat, že v tak vysokém věku vypadám jako frajer. Věřím, že mi to tělo 
umožní, že nebudu mít nějaké zranění a  budu moct trénovat. Vypadat dobře 
není těžké, naopak je to mnohem snazší než vyladit formu na MMA. Stačilo by 
mi devět měsíců bez MMA a měl bych svoji vysněnou postavu.“

Nesetkáváte se s názorem, že jste v tomhle ohledu trochu posedlý?
„Já vím, že to spousta lidí říká. Ale když jsem byl mladý sedmnáctiletý kluk, měl 
jsem sto patnáct kilo ve svalech a ten pocit mi celkem chybí. Když budete mít 
holku, která bude vážit padesát kilo, a po čase přibere na sedmdesát, taky vám 
asi neuvěří, když jí řeknete, že vypadá dobře. Ví, že kecáte, a bude mít stejný 
komplex jako já. Ale já žiju v tom, že tohle jednou napravím.“

Projevuje se i v budoucích plánech to, že když něco děláte, chcete 
v tom být nejlepší?
„Budu se starat o svoje tělo tak, abych byl nejlepší, ale zároveň čistě pro sebe, 
abych si to mohl víc užívat. Teď jsem věčným tréninkem a shazováním na MMA 
strhanej, vypadám kvůli tomu starší, než vůbec jsem. Říkám si, že v padesáti na 
tom budu určitě líp. Kdo ví, možná zkusím i nějakou kulturistickou soutěž, ale 
teď to spíš nevidím, protože dřiny a odříkání mám už dost. Budu chtít vypadat 
dobře sám pro sebe, abych nebyl důchodce a veterán. Tímhle si budu kompen-
zovat všechno, co jsem MMA obětoval. Je to taková moje vize. Už teď vím, že to 
dokážu.“
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Datum narození: 1. 7. 1985 (Olomouc)

Přezdívka: Český Terminátor

Výška: 182 cm

Zápasová váha: 84 kg/93 kg

Mimozápasová váha: 104 kg

Tým: London Shootfighters (Anglie)

Bilance v  MMA: 24 výher (8 výher k.o., 4 na body, 12 před limitem) / 5 proher  
(2 na body, 3 před limitem)

Největší úspěchy: první Čech v organizaci UFC, mistr světa anglické organizace 
CFC, šampion českých organizací XFN, GCF a MMAA

V mládí 6× mistr republiky v řeckořímském zápase

Rodina: Je otcem dvou dětí, které vychovává jejich matka v Londýně, kde Kar-
los Vémola střídavě žije. 

Profesionální debut: 24. 2. 2008, vítězství v 1. kole vzdáním Patrica Carrolla na 
Cage Fighters Championship 2 v anglickém Essexu

Premiéra v UFC:  3. 7. 2010, prohra na body s domácím zápasníkem Jonem Mad-
senem, Las Vegas, USA

Poslední zápas v UFC:  8. 5. 2013, prohra ve 2. kole vzdáním Caio Magalhãesovi, 
domácímu zápasníkovi, ve Fortaleze v Brazílii

Bilance v UFC: 2 výhry (obě před limitem) / 4 prohry (2 před limitem)

KARLOS VÉMOLA
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Získané tituly a úspěchy

X Fight Nights – titul XFN v polotěžké váze

Night of Warriors – titul asociace WASO – 96 kg MMA World Champion

Gladiator Championship Fighting – titul GCF ve střední váze

Czech MMA Association – titul MMAA ve střední váze

Ultimate Challenge MMA – titul UCMMA ve střední a polotěžké váze

Ultimate Fighting Championship – na UFC 122 vyhrál bonus za „Knockout of the 
Night“

Cage Fighters Championship – titul CFC v těžké váze

Profesionální kariéra

27 . 12 . 2018  Výhra v 1. kole TKO, čas: 1:57 – Flavio Rodrigo Magon (Brazílie) – 
XFN 15 – Praha – zápas v polotěžké váze

18 . 11 . 2018  Výhra na body – Moise Rimbon (Fancie) – XFN 14 – Bratislava – 
zápas ve střední váze

6 . 10 . 2018  Výhra ve 2. kole TKO, čas: 1:06 – Mateusz Ostrowski (Polsko) – 
XFN 12 – Plzeň – zápas v polotěžké váze

28 . 6 . 2018  Výhra na body – Patrik Kincl – XFN 11  Praha – zápas ve střední 
váze

3 . 3 . 2018  Výhra – donucení (rearnaked choke, čas: 2:06) Jamie Sloane 
(Anglie) – XFN 8 – Pardubice – obhájil titul XFN v polotěžké váze

7 . 12 . 2017  Výhra v 1. kole – donucení (rearnaked choke, čas: 4:40) –  
Petr Ondruš – XFN 6 – Praha – stal se šampionem XFN

11 . 11 . 2017  Výhra v 1. kole TKO (čas: 1:02)  Maximilian Bajlitz (Rakousko) – 
Night Of Warriors 12 – Liberec

5 . 11 . 2016  Výhra v 1. kole TKO (čas: 1:43) – Dritan Barjamaj (Rakousko) – Night 
Of Warriors 10 – Liberec – stal se šampionem ve váze do 96 kg

1 . 8 . 2015  Prohra v 1. kole – donucení – ambar (čas: 2:06) –  
Jack Hermansson (Švédsko) – Warrior Fight Series 4 – Londýn – 
zápas o titul WFS ve střední váze
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16 . 5 . 2015  Výhra v 1. kole – donucení (northsouth choke, čas: 1:36) –  
David Marcina (Rakousko) – Fusion Fight Night Series 1 – 
Pardubice

2 . 5 . 2015  Výhra v 1. kole – donucení (northsouth choke, čas: 1:16) –  
Carl Kinslow (Anglie) – UCMMA 43 – Londýn, Anglie –  
stal se šampionem UCMMA v polotěžké váze

7 . 3 . 2014  Výhra na body – Piotr Strus (Polsko) – MMAA Arena 3 – Hradec 
Králové – obhájil titul MMAA ve střední váze

1 . 2 . 2014  Výhra v 1. kole – donucení (kimura, čas: 1:36) – Marvin Campbell 
(Anglie) – UCMMA 38 – Londýn, Anglie

7 . 12 . 2013  Výhra v 1. kole – donucení (rearnaked choke, čas: 4:11) –  
Tomáš Kužela – GCF 26: Fight Night – Praha –  
stal se šampionem GCF ve střední váze

10 . 11 . 2013   Výhra ve 3. kole – donucení (northsouth choke, čas: 3:23) –  
Petr Kníže – MMAA Arena 2 – Praha – stal se šampionem MMAA 
ve střední váze

3 . 8 . 2013  Výhra na body – Denniston Sutherland (Jamajka) – UCMMA 35 – 
Londýn, Anglie – stal se šampionem UCMMA ve střední váze

8 . 5 . 2013  Prohra ve 2. kole – donucení (rearnaked choke, čas: 2:49) – 
Caio Magalhães (Brazílie) – UFC on Fuel TV: Nogueira vs. 
Werdum – Fortaleza, Ceará, Brazílie

11 . 7 . 2012  Prohra ve 2. kole – donucení (rearnaked choke, čas: 1:39) – 
Francis Carmont (Francie) – UFC on Fuel TV: Munoz vs. 
Weidman – San José, USA

5 . 5 . 2012  Výhra ve 2. kole – donucení (rearnaked choke, čas: 1:07) –  
Mike Massenzio (USA) – UFC on Fox: Diaz vs. Miller – East 
Rutherford, USA – debut ve střední váze

14 . 8 . 2011  Prohra na body – Ronny Markes (Brazílie)  UFC Live: Hardy vs. 
Lytle – Milwaukee, USA

13 . 11 . 2010  Výhra TKO v 1. kole (čas: 3:46) – Seth Petruzelli (USA) – UFC 
122 – Oberhausen, Německo – debut v polotěžké váze, knockout 
večera

3 . 7 . 2010  Prohra na body – Jon Madsen (USA) – UFC 116 – Las Vegas, USA
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6 . 2 . 2010  Výhra v 1. kole KO  (čas: 0:49) – Peter Yendall – UCMMA 10: 
Resurrection, Londýn, Anglie

4 . 7 . 2009  Výhra v 1. kole – donucení (rearnaked choke) (čas: 1:57) –  
Stav Economou (Kypr) – Cage Fighters Championship 7 – Essex, 
Anglie

25 . 4 . 2009  Výhra v 1. kole – donucení (rearnaked choke) (čas: 0:36) – 
Ashley Pollard – Cage Fighters Championship 6 –  
obhájil CFC titul v těžké váze

7 . 3 . 2009  Výhra v 1. kole TKO (čas: 0:15) – Markus Hipp (Německo) –  
Cage Fighters Championship 5 – Essex, Anglie –  
stal se CFC šampionem v těžké váze

25 . 10 . 2008  Výhra v 1. kole – donucení (rearnaked choke) (čas: 3:14) – 
Szilvester Silbont (Maďarsko) – Cage Fighters Championship 4 – 
Essex, Anglie

18 . 5 . 2008  Výhra v 1. kole TKO (čas: 0:05) – Bill Georgitsis (Řecko)  –  
Cage Fighters Championship 3 – Kent, Anglie

24 . 2 . 2008  Výhra v 1. kole – donucení (rearnaked choke, čas: 0:44)  –  
Patric Carroll – Cage Fighters Championship 2 – Essex, Anglie
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Rozhovory

Jana Hynková,  
maminka Karlose Vémoly.

Řekněte nám něco o sobě.
„Pocházím z malé vesničky v Orlických horách, kde jsem prožila krásné dětství. 
Stejné štěstí měly i moje tři děti. Tady jsem se seznámila i s otcem svého prvo-
rozeného syna, který sem jezdil na vandry. Po sňatku jsem se odstěhovala za ním 
do Olomouce, kde se malý ,šampion‘ narodil. Nebylo to úplně jednoduché obdo-
bí, kvůli těhotenství jsem musela přerušit ve třetím ročníku studium na zdravotní 
škole, ale po roce jsem se vrátila a za podpory celé rodiny školu dokončila.“

Bylo těžké ho vychovávat? Máte radost, kam až se propracoval?
„Jelikož byl malý Kajda velmi hyperaktivní dítě a jeho otec řeckořímský zápasník, 
nemohlo to dopadnout jinak, než že vyrůstal na žíněnkách. Na svůj útlý věk už ten-
krát podával skvělé výsledky, trenéři ho nešetřili a úspěch se velmi brzy dostavoval.“

Bojíte se o něj? Přece jen je sport, kterému se věnuje, poměrně 
nebezpečný. Nebo víte, že se mu nic nestane? Už v mládí se věnoval 
zápasům, poté kulturistice – asi toho i hodně snědl? 
„Samozřejmě, že jsem o něho jako máma obavu měla a dodnes mám, ale můj 
vztah ke sportu, který dělal a dělá dnes, je velmi pozitivní. Žádný z těch sportů 
mi není zcela cizí. Můj tatínek byl boxer, mám obrovský respekt k  lidem, kteří 
svou pílí, dřinou, odříkáním a disciplínou dosáhnou svých cílů. A jestli toho Karel 
hodně snědl? No jejej! Už jako batole seděl před troubou a pištěl do zakouřené-
ho okýnka ,mňam, mňam‘, než se kuře dopeklo. V jeho pozdějším věku to pak 
vypadalo, že si budeme muset pořídit drůbeží farmu.“
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Jaký byl váš pohled na Karlosův odjezd do Anglie?
„Jeho odjezd do Anglie jsem nebrala nijak tragicky, měl tam zpočátku zázemí 
u mé sestry, která tam dlouhodobě žije, zcela jiné možnosti trénování, možnost 
naučit se jazyk a  spoustu dalších výhod, které tady postrádal. A  hlavně si jel 
zkusit uskutečnit svůj sen, stát se tím nejlepším.“ 

Sledujete dnes jeho zápasy?
„Sleduji všechny jeho zápasy, z  90 % se jich také účastním, tu atmosféru si 
doma u televize neuděláte a radost z výher na místě samotném je nepopsatel-
ná. Samozřejmě muselo přijít i pár neúspěchů. Těžce to nesl a měl pocit, že ně-
koho zklamal, ale je to sport a v něm, stejně jako v životě, občas přichází prohry. 
Myslím, že pro něj je to motor, který ho žene stále dopředu.“ 

Petr Macháček,  
Karlosův trenér a majitel posilovny Hanuman Gym. 

Řekněte nám něco o sobě.
„Narodil jsem se 15. 2. 1968, bojovým uměním se věnuji od svých sedmi let. 
Jsem hlavní trenér Hanuman Gym Praha, zakladatel a čestný prezident České 
Muay Thai asociace, zakladatel a čestný prezident České asociace brazilského 
jiu jitsu, zakladatel a čestný prezident České asociace ultimátních zápasů. Do 
dnešního dne jsem vychoval 39 mistrů světa, 25 mistrů Evropy a přes 60 mistrů 
České republiky ve stylech muaythai, kickboxing, MMA.“

Jste trenérem bojových sportů, hledáte talenty a posouváte je dál. Kdy 
jste se poprvé setkal s Karlosem?
„S Karlosem jsem se poprvé setkal jako s protivníkem při zápasu Petra Monstera 
Knížete, v jehož rohu jsem tehdy stál. Po tomto zápase jsme v podstatě začali naši 
spolupráci.“

Věděl jste od začátku, že je v něm takový lev?
„Samozřejmě že ano! Do té doby nikdo tak výrazný na české scéně rozhodně nebyl.“
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Musel jste na něj být jako jeho trenér v ČR hodně tvrdý? Poslouchá vás, 
nebo je tvrdohlavý jako v kleci? 
„Karlos je profesionál, který je zvyklý mít okolo sebe ten nejlepší tým složený ze sa-
mých profesionálů, kterým naprosto důvěřuje. Na téhle úrovni není potřeba pra-
covat s emoční složkou sportovce. Na začátku přípravy se zvolí taktika a strategie 
přípravy na soupeře, která se potom naprosto přesně a mechanicky dodržuje.“ 

Pomáháte Karlosovi s přípravou na daného protivníka? Nebo to vše řeší 
s trenérem z Anglie?
„Hlavní slovo v tomto má trenérský tým z London Shootfighters, tedy Karlosův do-
movský klub. Moje práce je hlavně pomoci v přípravě stand up, tedy boje v postoji.“

Jaký je to pocit podporovat zápasníky během zápasu? Někdy tam 
strávíte všechna kola, ale s Karlosem tam většinou přijdete a ještě 
před koncem prvního kola vítězně odcházíte. 
„Pracovat s bojovníky je úžasná a naplňující práce, je to jako hra na herní konzoli, 
kde se ovšem hraje s reálnými lidmi a obrovskou zodpovědností. Karlos se rád 
sám dostává pod tlak a dává si výzvy ve smyslu: ,Dostanu svého soupeře v prv-
ním kole TKO!‘ Zatím se mu to většinou daří dodržet, což je fascinující.“ 

Jak ventilujete všechny emoce a adrenalin hned po zápase? Celou 
dobu se se zápasníkem motivujete a hecujete a pak se stane, že po 
minutě odcházíte. 
„Jsem zároveň mentální kouč, často medituji, díky tomu umím zvládat své emo-
ce a samozřejmě jsem profesionál, který má za sebou desítky tisíc odkoučova-
ných zápasů a prožitých příprav.“

Karlos se své zápasnické kariéry jen tak nevzdá, chce se dostat zpět 
do UFC. Je to podle vás reálné? 
„Jsem ten, který bude Karlosovi věřit a vždy za ním stát, pokud si to bude přát, pro 
mě je čest pracovat s někým tak cílevědomým, jako je on. Myslím, že na tak vysokou 
soutěž, jakou je UFC, Karlos bezesporu má, otázkou ovšem zůstává, kam se bude 
ubírat vývoj a zda nebude zajímavější zápasit v budoucnu pro jinou organizaci.“



155

Paul,  
Karlosův trenér. 

Řekněte nám něco o sobě. 
„Jsem profesionální kouč v londýnském klubu London Shootfighters.“
V London Shootfighters trénují jen ti nejlepší z nejlepších, je to tak?
„Jsme stabilní tým a jedna z nejdéle fungujících MMA posiloven v Evropě. Ne-
zůstal bych jen u tvrzení, že jsme nejlepší, ale jsme převážně hrdí, že se držíme 
na vrcholu už dvacet let. Mnoho velmi dobrých MMA týmů přichází a rychle zase 
odchází, ale já jsem pyšný na to, že jsme si zvládli udržet svou úroveň a pokra-
čujeme ve výchově těch nejlepších zápasníků. Daří se nám to udržet především 
díky mé zásadovosti a mých kolegů trenérů a majitelů posilovny, kteří jsou od-
daní tomu, co dělají.“ 

Jste majitelem LSF, nebo tam jen trénujete ty nejlepší?
„Jsem jedním z majitelů a hlavních trenérů. Mým partnerem je Alexis Demetri-
ades, obvykle stojí po mém boku v Karlosově rohu. Celkově je naše koučování 
týmovou prací.“

Jak jste našel Karlose? Nebo si našel on vás?
„Karlos k nám přišel sám. Už tehdy byl silným zápasníkem, ale potřeboval rozvi-
nout jak zkušenosti, tak techniku boje, něco, s čím cítil, že mu můžeme pomoci. 
Myslím, že naše spolupráce funguje oboustranně skvěle.“

Jak dlouho jste trenérem Karlose Vemoly?
„Je to zhruba devět let.“

Je těžké vést takové lidi, jako je Karlos? Někdy mají přece svou hlavu, 
nebo poslouchají doslova, co jim říkáte?
„Měl svou hlavu především tehdy, když se k nám přidal, ale myslím, že to bylo i tím, 
že naslouchal různým radám z okolí. Nyní jsme v bodě, kdy nám jako trenérům 
plně důvěřuje, že děláme v jeho zájmu to nejlepší. Je pro nás radost ho vést.“ 

Jezdíte s Karlosem do České republiky na jeho zápasy. Vidíte velký 
rozdíl mezi českým a světovým MMA?
„Myslím, že za posledních pár let se MMA velmi posunulo vpřed. Show jsou ob-
rovské a na úrovni a stejně tak se zlepšuje úroveň zápasníků. Myslím, že Česká 
republika je nyní jednou z top zemí v Evropě, díky které se MMA stále rozvíjí.“ 
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Je těžké dostat se do LSF?
„Ne, je to vlastně úplně jednoduché. Přijmeme každého, pokud souhlasí s tím, 
stát se členem týmu a plně se zapojí do tréninku. Musí nás ale vždy poslech-
nout, co se týče připravenosti na zápas a jeho úrovně.“ 

Jak to vidíte do budoucna? Stále plánujete velký comeback do UFC?
„Myslím, že MMA vzrůstá po celém světě a  je tu pro Karlose spousta velkých 
příležitostí uspět. UFC je rozhodně jedna z  možností, ale zároveň není naším 
jediným cílem.“ 

Co si myslíte o budoucnosti MMA?
„Myslím, že MMA je už nyní vnímáno jako globální sport. Není to nic nového a ne-
známého.“

Můžete zmínit nějaká další velká jména, která máte pod svým vedením?
„Momentálně je osobností Michael Page, který zápasí v Bellator Welterweight. 

Lela Ceterová,  
Karlosova přítelkyně. 

Řekněte nám něco o sobě.
„Som fotomodelka a  medzinárodná playmate. Venujem sa fotomodelingu  
od svojich 13 rokov. Popri práci fotomodelingu som vyštudovala vysokú školu.“

Jak dlouho se znáte s Karlosem a kde jste se poprvé potkali? 
„Poznáme sa 2 roky. Zoznámili sme sa na Instagrame. Karlos mi stále písal a ne-
dal pokoj, až sme sa teda stretli. Prvé rande bolo v Prahe.“

Jaký je život se zápasníkem? 
„Život so zápasníkom je krásny, ale nie jednoduchý. Jeho profesia je veľmi ná-
ročná na čas tj. každodenné tréningy niekoľkokrát za deň a  počas diéty veľa 
odriekania, dodržiavania disciplíny a stým aj zmeny nálad. Ale ja ako jeho part-
nerka to plne akceptujem a chápem. Skôr sa snažím mu pomáhať a uľahčiť mu 
tu náročnú prípravu. V období príprav na zápas máme malo času na seba.“ 
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Když jdete s Karlosem na zápas, jaké máte pocity, když je v kleci? 
Nebojíte se, že se mu něco stane?
„Karlos je pre mňa šampión a ja mu verím. Vždy sa veľa rozprávame pred zápa-
som a ja vidím, ako je perfektne pripravený, takže mu verím a nemusím sa báť.“

Vaše záliba je móda a také jste se označila za plastikovou Barbie? Jaké 
jsou vaše cíle v této zálibě, chcete se stát Bimbo Barbie? 
„Tým, že dlhé roky profesionálne fotím, tak aj moja zmena zovňajšku tak nejako 
k tomu patrí. Baví vás to sa stále zdokonaľovať. Páčia sa mi Bimbo Barbie je to 
pre mňa inspirácia, ale samozrejme odtiaľ potiaľ.“ 

Co na to říká Karlos, vyžaduje po vás všechny tyto „úpravy“? 
„Karlos má ako upravenú už spoznal. Jemu sa to páči. Zhodneme sa vo veľa veciach.“

Žijete s Karlosem v Anglii? Máte vůbec čas na společný život, nebo je 
to velmi obtížné skrze to, že je Karlos neustále v jednom kole. Příprava, 
tělocvična, jídlo, spánek a znovu...   
„Nie nežijem v Anglicku. Do Anglicka sem tam chodím za ním. Žijem v Prahe. 
Karlos a  ja spoločne bývame v  Prahe. Svoj čas, ktorý trávime spolu, si veľmi 
vážime a ozaj užívame.“

Karel Feferonka, 
Karlosův manažer. 

Řekněte nám něco o sobě. 
„Jmenuji se Karel Scheinpflug. Feferonka je má přezdívka již léta, díky konzu-
maci všeho extrémně pálivého.  Mé pokusy v bojových sportech byly bohužel 
bezvýsledné. Moc jsem se na vše soustředil a výstupní efekt byl strašný.. Jsem 
opak Karlosovy myšlenky, že tvrdá dřina poráží talent. Bojové sporty jsem ale 
opustit nechtěl, takže jsem do nich začal investoval čas, spánek a pevné nervy. 
Díky svitavskému zastoupení Pitbull West Coast jsem před lety otevřel v Praze 
Pitbull obchod a dostal ho do povědomí mezi zápasníky a fanoušky v Praze. Po 
třech letech veškerých reklam a spoluprací bohužel došly finance na další zbo-
ží a krám jsem zavřel. Sice se takto nepodniká, ale jsem rád, že jsem značku 
dostal mezi lidi. Díky ní se mi podařilo spojit pár fighterů a doplnit tak skvělý 
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Pitbull Team. Po ukončení spolupráce s Pitbullem se mnou většina týmových 
členů zůstala a tým jsme přejmenovali na Feferonka Fight Team, který se po-
stupně rozrůstá.“

Jak došlo k zahájení spolupráce mezi vámi a Karlosem Vémolou?
„Karlosovu zápasnickou cestu v UFC jsem sledoval jako jeho fanoušek a naše 
cesty se protnuly den před zápasem s Petrem Knížetem. Potkali jsme se v cen-
tru Prahy, po zápase jsme se několikrát sešli, jezdil jsem za ním na zápasy do 
Anglie a takto jsme začali naši spolupráci.“

V čem spočívá vaše roce v týmu Karlose Vémoly?
„V Čechách se snažím od začátku Karlosovi se vším pomáhat, s podporou, pří-
pravou, s tím, aby měl kolem sebe jen takové lidi, kteří ho nepotáhnou ke dnu, 
ale naopak aby pro něj byli jakýmkoliv přínosem. Snažím se zajišťovat pro Kar-
lose, fanoušky a jeho LSF tým tréninkové oblečení. Řeším návrhy i výrobu. Dů-
ležitý je klid před zápasem a během shazování váhy. V těchto okamžicích Karlos 
potřebuje někoho, kdo se neptá, potřebuje někoho, kdo ví, co a jak. Kdo na něm 
už pozná, co chce dělat, co chce nebo nechce slyšet atd. Takže mu zajišťuji 
celkovou podporu.“ 

Konzultujete spolu i Karlosovy příspěvky na sociálních sítích?
„Sociální sítě jsou Karlosovy a  já respektuji jeho soukromí. Pouze v rámci re-
klam či seminářů využívám možnost přidávání příspěvků na jeho Instagram.“

Jak silný je momentálně váš tým?
„Feferonka Fight Team má v současné době sedm členů. Na začátku byl Karlos, 
Makhmud Muradov, Petr Monster Kníže, Valentina Vacková a pak postupně při-
byl Anatoli Hunanyan, Alexandr Cverna a Martin Parlagi.“  

Co bylo vaším cílem při zakládání klubu?
„Založil jsem tento tým vyloženě na myšlence spojování kvality. To znamená 
kvalitní, zodpovědní, ale i charakterní sportovci, které se spojují se sponzory, 
komunikují s  jejich fanoušky. Zajišťuji již zmíněnou podporu formou privát-
ních fighter kolekcí, organizuji charitativní akce. Vymyslel jsem, zafinancoval 
a zrealizoval konkurz FFT HLEDÁ TALENT. Zúčastnila se ho spousta mladých 
talentů a dva vítězové mají od nás podporu, mají zaplacené roční trénování, 
dary od sponzorů atd. Naši zápasníci nastupují za svůj kmenový tým, FFT je 
stmeluje a  pomáhá s  tím, co by je zbytečně rozptylovalo a  odvádělo od pří-
pravy. Časově to je samozřejmě náročné. Dělám vše mimo své zaměstnání. 
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A náročné to je především psychicky. V Čechách není moc obvyklé lidem po-
máhat, spíše škodit.“  

Jak úzká je vaše spolupráce s Karlosem?
„Karlos má kolem sebe spoustu lidí. Není to vyloženě sportovec, který má uce-
lený tým a on sám jen trénuje. Má spíše strašně chaotický život a za těch několik 
let jsem myšlenku uceleného Karlosova týmu neprosadil.“

Jak byste spolupráci stručně popsal? 
„Karlos si řídí vše, jak ho v danou chvíli napadne, takže je důležité být pohotový, 
vše si zapamatovat a počítat s tím, že se spousta věcí brzy změní, a usmívat se 
při tom. Karlos je hodný chlap. Mám ho rád, ale je to boj i mimo klec.“ 
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Odhodlanost. Síla. Víra. Neústupnost. Píle. Trpělivost.  
Až neuvěřitelný příběh Karlose Vémoly, přední české 
hvězdy bojových sportů. Začal v malém městě, ale vyústil 
ve světoznámé a respektované jméno. 

Poznejte život profesionálního sportovce, a to od úplných 
začátků, až po současné úspěchy a plány. Život, který není 
jen tak pro každého. 

Nechte se motivovat odhodlaností jít si nekompromisně 
za svým cílem, a to i  přes množství překážek, které mu 
předcházejí. Přečtěte si o cestě bojovníka a  historicky 
prvního Čecha v UFC, světové organizaci bojových sportů. 

Téměř dvou set stránková biografie formou rozhovoru vás 
vtáhne a nebudete chtít přestat, dokud se nedozvíte celý 
příběh o jeho kontroverzním životě na hraně. 

Tato kniha byla realizována exkluzivně společností NUTREND 
na základě dlouholeté spolupráce s Karlosem. Jedná se 
o zcela unikátní surový průřez skutečnou životní cestou.  


