
Delší dobu jsme se osobně 
nesetkali. Proto jsem moc 
rád, že tě mohu trochu 
vyzpovídat. Určitě se najde 
někdo, kdo tvoje jméno čte 
poprvé a nesleduje aktivity, 
ve kterých jsi zapojený. 
Jaké byly tvoje začátky 
v bojových uměních?

„Je mi 46 let, bojovému 
umění se věnuji od roku 1987. 
To byla doba, kdy jsem vlastně 
v brněnském klubu začal cvičit 
karate styl Shotokan, a to 
byla moje první zkušenost 
s bojovými sporty a bojovým 
uměním. Karate jsem cvičil asi 
3 roky, potom mě můj dobrý 
kamarád pozval na exhibici 
korejských mistrů bojového 
umění, které se jmenovalo 
Taekwon-do. Vůbec jsem 
nevěděl, o co jde.  Neznal 
jsem to, a nikdy jsem o tom 
ani neslyšel. Já, samozřejmě 
jakoby ten správný srdcař ka-
ratista, jsem řekl, hele, karate 
je pro mě nejlepší, a nějaké 
Taekwon-do mě teď nezajímá. 
Nicméně kamarád se nenechal 
odbýt, a společně jsme se 
vydali na tu exhibici. Bylo to ve 
sportovní hale na Vodové ulici 
v Králově Poli v roce 1990. No 
a na místě, když jsem poprvé 
spatřil Taekwon-do v jeho 
podobě, jsem byl naprosto 
okouzlen a uchvácen. Řekl 
jsem, to je to, co chci dělat. Ko-
rejští mistři létali ve výskoku. 

Přeráželi čtyři nebo pět desek 
najednou. Drtili cihly, ytongy 
a prakticky všechno zdemo-
lovali. Kdyby mohli, tak klidně 
zbourají i tu sportovní halu. 
Takže přesně od této doby 
jsem „taekwonďák“.

Šly ti v mládí i jiné sporty?
„Vlastně už odmala jsem se 

věnoval sportům, ať už to byl 
fotbal nebo házená. V podsta-
tě jakýkoli sport u mě nebyl 
problém. Ale taková ta první 
myšlenka, začít se bránit, a vů-
bec něco dělat se sportem, 
byla na základní škole.  Ne, že 
by nás starší kluci šikanovali, 
ale vlastně si nás tak trošku 
podávali, a já jsem to chtěl 
změnit. A chtěl jsem i pomá-
hat slabším spolužákům.  
V této době byly hodně 
populární filmy s tematikou 
bojových umění. Filmy s Je-
anem-Claudem van Dammem 
nebo Brucem Lee sledovali 
asi všichni, a vždy jsme se 
zápalem čekali na jejich nová 
dobrodružství a na nový film.

Takže nakonec jsi zakotvil 
u korejského bojového 
umění Taekwon-do ITF?

„Ano, v podstatě jsem dělal 

spoustu bojových umění. 
Věnoval jsem se boxu. Dělal 
jsem Jiu Jitsu, kde jsem dosáhl 
mistrovství a stupně 1. dan. 
Dělal jsem také například 
izraelský styl Krav Maga. Ale 
Taekwon-do mi přišlo celkově 
jako nejlepší volba, je to moje 
životní cesta, a vlastně poslání. 
Člověk se v podstatě rozvíjí. 
Je to běh na celý život. Záleží 
na každém, kterou specializaci 
a disciplínu si zamilujete. Ide-
ální taekwondista je ten, který 
zvládne všechny najednou. 
Soutěžím v Taekwon-do se 
věnuji podstatě od samého za-
čátku. Můj první reprezentační 
start na mistrovství Evropy 
byl v roce 2005 v Irsku. Už ta 
představa, že jsem součástí 
výpravy, byla neskutečná 
a hrozně jsem se těšil. Zkuše-
nější závodníci mě odrazovali, 
abych si nemyslel, že hned 
napoprvé někde vyhraji.“

Ale k vítězstvím patří 
i porážky.. Byl jste na 
ně připravený?

„Nikdy jsem si prohru nepři-
pouštěl. Šel jsem do každého 
startu s tím, že jdu prostě 
vyhrát. Můj první mezinárodní 
start v reprezentaci skončil 

Když se vysloví jméno Libor Macháň  
(6. dan Taekwon-do ITF), tak se každému 
hned vybaví tři charakteristická slova  
– Brno, Taekwon-do a Budoshow. Setkání 
a náš rozhovor pro časopis Bojová umění 
probíhal v osobním a přátelském duchu. 
Není totiž žádným tajemstvím, že se 
společně známe už více než 25 let, na 
místě je tedy tykání. 

druhým místem ve sportov-
ním boji. Bylo to těsně, kdy ve 
finále a v prodloužení na první 
bodovanou techniku vyhrál 
závodník z Anglie. Stal jsem se 
vicemistrem Evropy. Dodnes 
na to moc rád vzpomínám.“

Čím pro vás je ještě 
váš sport?

„Taekwon-do pro mě z dlou-
hodobého pohledu znamená 
radost. Jsem prostě rád, že 
mohu stále cvičit, hýbat se. Je 
také posláním učit nové lidi, 
možností poznávat nové tech-
niky a bojová umění. A všichni 
jsme taková jedna velká 
rodina. Jsme kamarádi. V na-
šem klubu se stmelujeme jak 
v tělocvičně, tak na místních 
nebo zahraničních soutěžích, 
soustředěních a dalších spo-
lečných akcí.  V minulosti jsme 
byli například v Číně, Austrálii 
nebo Japonsku. Díky možnosti 
cestování po celém světě 
mám spoustu přátel a všude 
jsme vítaní. Za to moc děkuji 
a vážím si toho.“

Co vaše rodina, zajímá 
ji teakwon-do?

„Jsem rád, že mohu 
Taekwon-do předávat 
i v rámci naší rodiny. 
I když nejstarší syn 
Libor (23) již ve 
výcviku nepokračuje. 
Dosáhl na mistrovský 
stupeň a věnuje se 
dál jiným sportům 
a profesionálnímu 
hokeji.  Mladší syn 
Lukáš (11) má dnes 
červeno-černý pás. 
Budu šťastný, po-
kud mu to vydrží, 
a třeba se jednou 
dostane do státní 
reprezentace 
a bude také cesto-
vat a poznávat nové 
lidi tak jako já.  No 
a ten nejmladší Dami-
anek, ten bude mít dva 
roky, a už dnes se snaží 
napodobovat, když mne vidí 
cvičit. Moje partnerka Denisa 
má v TKD také modrý pásek 
a těší se, až se nám narodí 
za měsíc další malý bojovník 
a začne zase také trénovat.“

Mimo jiné zastáváš funkci 
šéftrenéra školy Taekwon-do 
Club Brno. Když se ohlédneš 
trochu do historie, jaké byly 
vaše nejlepší sportovní 

výkony z posledních let?
„Od roku 1993 jsem hlavním 

vedoucím brněnské školy. 
Stále na sobě pracujeme, tré-
nujeme a rozvíjíme se. Pokud 
mám trochu zhodnotit naše 
závodní výsledky, tak jsme 
dva roky po sobě, vyhráli 
mistrovství ČR barevných 
pásků (Kup). Letos se nám 
také podařilo poprvé vyhrát 
soutěž středisek talentované 
mládeže, kde naše středisko 
jižní Morava má nejméně od-
dílů v regionu, tak vybojovala 
prvenství a porazila 
např. severní Mo-
ravu nebo Pra-
hu.  Náš klub 
vychoval více 
než 50 nositelů 
mistrovských 
stupňů. Jsem 
za to moc 
rád. Bohu-
žel ale ne 
každý vydrží 
v tomto bo-
jovém 

umění až do konce. 
Hodně studentů 
se dnes už výuce 
nevěnuje. Každý 
má již svoje priority. 

Někdo preferuje 
rodinný život, někdo 
má zdravotní problé-

my, někdo 
namá-
havou 

práci. Ale vždy se rád s nimi 
setkám a udržujeme spoje-
ní a kontakt. Pokud si ještě 
společně zatrénujeme, tak to 
je paráda.“

Také zastáváš post 
hlavního trenéra střediska 
talentované mládeže na 
jižní Moravě, jak je na tom 
naše nejmladší generace 
bojovníků a bojovnic?

„Náš klub se primárně 
věnuje dětem a mládeži už od 
nízkého věku.  Naše skupiny 
mám rozdělené podle věku. Ta 
nejmladší kategorie je od tří 
do pěti let. Pojmenovali jsme ji 

Taekwonďáček. Děti společ-
ně s rodiči trénují základní 

všeobecnou průpravu 
a třeba rychlost a obrat-
nost. Do toho vkládá-
me základní techniky 
taekwonda. Rodiče tak 
s dětmi cvičí, vzájemně 

se motivují a baví to 
všechny.  Dále máme 

skupinu přípravky od 
pěti do sedmi let.  Následuje 
skupina starších dětí od osmi 
do třinácti let. A jako poslední 
to jsou junioři a senioři. Díky 
tomu, že děti postupně pro-
cházejí v klubu jednotlivými 
skupinami od útlého věku, pak 
vydrží. Potom mají obrovské 
úspěchy na závodech. Náš 
oddíl v podstatě dlouhodobě 
dosahuje nejlepších výsledků 
právě v žákovských katego-

riích.  Máme zde studenty, 
kteří několik let po sobě vy-

hráli Top Ten ligu (žebříček 
svazu), což je vyhlášení 
všech sportovních sou-
těží za rok. Mohu zmínit 
například sestry Elišku 
a Lindu Trčkovy, nebo 
Adama Dvorského, 

Libor Macháň společně s Jakubem Kohákem na Budoshow.

Ukázka  
Taekwon-do ITF  
na Budoshow.
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LIBOR MACHÁŇ
OSOBNÍ ÚSPĚCHY 
- Mistr světa 2016   Itálie – 
sportovní boj nad 90 kg

- Mistr světa 2018   Bělorusko – 
sportovní boj nad 90 kg

- Vicemistr světa 2018   Bělorus-
ko – technické sestavy 6. dan

- Mistr světa 2019   Bulharsko – 
sportovní boj nad 90 kg

- Mistr světa 2019   Bulharsko – 
technické sestavy 6. dan

- Mistr Evropy 2016   Řecko – 
sportovní boj nad 90 kg

- Vicemistr Evropy 2016   Řecko 
– technické sestavy 6. dan

- Mistr Evropy 2017   Anglie – 
sportovní boj nad 90 kg

- Mistr Evropy 2017   Anglie – 
silové přerážení 

- Mistr Evropy 2018 Estonsko – 
sportovní boj nad 90 kg

- Vicemistr Evropy 2018 Eston-
sko – technické sestavy 6. dan

- Několikanásobný mistr ČR 
a absolutní mistr ČR za rok 
2021

TAEKWON-DO 
cesta na celý život
Libor Macháň: Brno, bojová umění  a Budoshow



který je také nově členem 
reprezentace ČR a medailistou 
z posledního ME v Řecku. Rád 
bych také zmínil mého syna 
Lukáše, že v loňském roce 
vyhrál všechny soutěže v ČR 
a stal se také vítězem Top Ten 
ligy svazu a byl vyhlášen jako 
sportovec města Černovic.“ 

Jak váš klub ovlivnila 
situace kolem Covidu-19?

„Zasáhlo nás to hodně. Asi 
jako každý v tomto období 
jsme museli přestat trénovat. 
Spousta lidí dnes důsledkem 
covidu již Taekwon-do ani ne-
dělá. Našli si jiné koníčky a záli-
by. My jsme se snažili tréninky 
přenést do on-line prostředí 

a poskytovat tréninky 
alespoň takto.  Studenti 
se postupně připojili 
přes internet a cvičili 
podle mých pokynů, já 
jsem předcvičoval v naší 
tělocvičně. Někteří si tuto 
metodu dost oblíbili. 
Jak se situace změnila, 
tak jsme vyrazili ven do 
přírody a trénovali jsme 
zase společně. „

Rád bych se trochu 
zastavil u další tvé 
aktivity, respektive 
projektu, který jsi 
nastartoval v roce 
1997. Tato sportovně-
kulturní akce se 

jmenuje Budoshow. Zde 
bych rád podotkl, že 
od samého začátku je 
náš časopis mediálním 
partnerem. Jak tě napadlo 
uspořádat takovou 
přehlídku bojových 
umění a sportů? 

„V podstatě jsem nic nového 
nevymyslel. Ale je pravda, 
že jsem se trochu nechal 
inspirovat v zahraničí, kde 
podobné akce již řadu let fun-
govaly. Mohu zmínit například 
přehlídku ve Francii v Paříži. 
Ale mě napadla především 
myšlenka, uspořádat něco 
právě v moravské metropoli.
Do té doby jsem znal pouze 
Taekwon-do, karate, judo, 
box a zápas. Ale existovala 
další bojová umění a sporty, 
které nebyly až tak populární. 

Chtěl jsem udělat něco 
jako náhled a předsta-
vení jednotlivých stylů. 
Nejen pro sebe, ale také 
pro diváky. Tak vznikla 
idea v jeden den udělat 
přehlídku, aby si každý 
udělal svůj vlastní názor, 
našel třeba rozdíly mezi 
jednotlivými ukázkami. 
Hlavní myšlenkou byla 
samozřejmě propagace 
našeho stylu Taek-
won-do a klubu, také 
představit další oddíly 
a kluby v Brně a okolí. Za 
roky fungovaní se nám 
již podařilo vytvořit o nás 
mezinárodní povědomí, 
dnes k nám jezdí mistři 
ze zahraničí.

Můžeš třeba 
zavzpomínat, jaké ukázky 
mohli diváci na tatami 
za ty roky vidět?

„Připravil jsem malý přehled 
toho nejlepšího: Aikido, Judo, 
Jiujitsu, Ninjutsu, Kravmaga, 
Kajukenbo, Tae kwon-DO ITF, 
Taekwondo WTF, Kobudo, 
Taichi, Kendo, Karate, Kickbox, 
Thaibox, Samurajové, Jujutsu, 
zápas, Sumo, Capoeira, Brazil-
ské Jiu jitsu, MMA, Box, Wushu, 
Jeet kune Do, Shaolin, Taek 
Kyon, Free style, Kempo, Won 
hwa do, Hapkido, Budokai, 
Kakushinkan, Wing tsun, Viet 
vo dao, Musado, Policie ČR, 
Hong Ki dao, Tae bo, Kung 
fu, Kali, Nunchaku a mnoho 
dalších stylů.

Kdo patřil mezi moderátory 
a spíkry tohoto večera 

50. výročí založení klubu Karate na Slovensku
Zakladatelé klubu 

Karate, v čele s panem 
Ivanem Spišiakem a Ing. 
Jaroslavem Juhásem, 
pozvali bývalé a současné 
členy na oslavu 50. výročí 
do Bratislavy.

Tohoto setkání se účast-
nili minulí členové klubů 
Slávia SVŠT Bratislava, 
Lokomotiva Devínska Nová 
Ves a také současného Asia 

Budo Center Slovensko. Na 
toto mezinárodní setkání 
přicestovali také zahraniční 
hosté ze Švýcarska a České 
republiky.

Všichni účastnici strávili 
příjemné chvíle spojené 
s přehlídkou prostor Asia 
Budo Centra Slovensko, 
s občerstvením, a každý 
pak obdržel od pořadatelů 
pamětní medaili.

Mistr Ivan Spišiak zhodnotil 
dosavadní úspěchy od roku 
1972 do současnosti.  
Poděkoval za spolupráci 
všem asistentům a pomocní-
kům. Speciální poděkování 
patřilo mistru Yaw Hwa 
Chinovi ze Švýcarska a dalším 
VIP hostům. 

Jednotliví karatisté násled-
ně zavzpomínali na časy, kdy 
společně trénovali na tatami 

a získávali sportovní úspěchy. 
Všichni mohli sledovat na 
projekci fotografie z dob 
minulých, ale i ze současného 
období.

Děkujeme za pozvání na 
tuto jedinečnou akci. Pře-
jeme mnoho dalšího zdaru 
a úspěchů v nadcházejících 
letech.

ANTONÍN GRŮZA 
Fotografie: archiv autora

a svátku všech milovníků 
bojových umění?

„V Budoshow se vystřídalo 
opravdu mnoho osobnosti. 
Mohu vzpomenout na Martina 
Dejdara. Ten nám pomohl 
nejen s moderováním, ale 
také s organizačními a logis-
tickým postupy při generální 
zkoušce, které jsme následně 
použili i v dalších letech. Dále 
zmíním Leoše Mareše, Patrika 
Hezuckého, Ondřeje Vetchého 
a také Jakuba Koháka. Právě 
Jakub nám pomáhá již řadu let 
a jsme velcí kamarádi.  On sám 
je velký fanoušek bojových 
sportů, jsem za to moc rád. 

Od roku 1997 se podařilo 
jako VIP pozvat řadu hvězd 
ze zahraničí, kdo tě nejvíce 
mile překvapil. Na koho 
vzpomínáš nejvíce?

„Vždy jsem byl rád za každou 
ukázku od mistra nebo VIP 
hvězdy. Všichni, co v mládí 
sledovali akční filmy, mohli 
naživo v Brně vidět například 
draka Dona Wilsona, nebo 
dračí Lady – Cynthii Rothrock. 
Jeden den vidíte film v kině 
nebo na obrazovce, a druhý 
den je tato osobnost v Brně, 
a vy se o ni můžete postarat 
a představit jí naši přírodu, 

historii a také tradice. Na co 
velice rád vzpomínám, bylo 
jejich chování a vystupování, 
celkově profesionální přístup, 
jak při návštěvě Cynthie, tak 
Dona. Nikdo by neřekl, že jsou 
to VIP osobnosti ze zahrani-
čí. Oba pro svoje fanoušky 
a fanynky, uspořádali semináře 
a také autogramiády.  Nesmím 
také zapomenout na mistra 
z Japonska Hwang Su Ila. Který 
je známý z počítačové hry Tek-
ken jako bojovník Hwoarang.

Jaká bude budoucnost 
nejen Budoshow, ale 

také tvého klubu. Co 
připravujete pro vaše 
fanoušky a fanynky 
v nejbližší době? Na co se 
můžeme společně těšit?

„Co se týká Budoshow, hodně 
o tom přemýšlím a společně 
uvažujeme. Bohužel nevíme, 
jaká bude situace s onemoc-
něním Covid-19 (další vlny, 
modifikace viru). Proto jsem se 
rozhodl letošní ročník 2022 ještě 
odložit. Ale mohu čtenářům 
prozradit, že určitě nezahálíme 
a již připravujeme novinky. Tak-
že si do diáře předběžně napište 
říjen-listopad 2023.  Naše škola 

Taekwon-do Club Brno má před 
sebou plno práce. Budeme 
u nás v Brně pořádat soutěž 
v prosinci 2022, kdy proběhnou 
zkoušky na mistrovské stupně. 
Čeká nás zahraniční výjezd do 
Anglie na mezinárodní turnaj. 
Plánujeme kurz pro rozhodčí. 
A v nejbližší době to bude 
mistrovství ČR v kategorii danů 
(mistrovských stupňů), kde 
se budeme snažit opět patřit 
k nejlepším týmům.“

ANTONÍN GRŮZA
Foto: archiv Libora Macháně 

a Budoshow,  
Karikatura: Milan Boček

Společná fotografie týmu na MČR 2020.

Společná fotografie 
při tréninku  
v Japonsku.
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Expedice Čína.


