
Mohl byste se, prosím, 
na úvod našim čtenářům 
představit?

Od roku 1998 aktivně cvičím 
japonské aikibudo (3. dan) 
a tenshin shoden katori shinto 
ryu (TSKSR), což je převážně 
zbraňová bojová škola (2. dan). 
Jsem členem FIAB – Mezinárod-
ní federace aikibudo (Fédération 
internationale d'Aikibudo) a FČA 
– Federace českého aikibudo 
a vedoucí oddílu Aikibudo VSK 
Univerzita Brno – Matsunoki 
dojo. Od roku 2005 pracuji na 
Fakultě sportovních studií Ma-
sarykovy univerzity, kde vyučuji 
bojová umění a sebeobranu. 
Kromě akademické činnosti ve 
výuce a výzkumu zastávám od 
roku 2012 funkci proděkana pro 
vnější vztahy. Práce akademika 
a učitele bojových umění se 
spojuje v mé činnosti v rámci 
IMACSSS – International Martial 
arts and combat sports scientifi c 
society, což je mezinárodní or-
ganizace, která se zabývá úpoly 
z vědeckého hlediska.

Jaký význam mají japonská 
slova Matsunoki dojo, které 
máte v názvu školy aikibudo?

Matsunoki dojo znamená 
doslova „dojo u borovice“. Náš 
oddíl byl založen v roce 2002 
Robertem Romanem a od po-
čátku sídlí v univerzitní tělocvič-
ně úpolových sportů v brněnské 
čtvrti Komárov. Název oddílu byl 
zvolen podle borovice, která do-
minuje prostoru před vstupem 
do našeho dojo. Borovice je 
vyobrazena také v logu oddílu. 
Bonsai představuje typický znak 
japonské kultury. Název oddílu 
rovněž vyjadřuje náš blízký 
vztah s Francií, kde máme své 
učitele. Ve francouzském Temple 
sur Lot, kam jezdíme každo-
ročně na letní stáž aikibudo, se 
jedno z míst ke cvičení obklope-
né borovicemi jmenuje rovněž 
matsu dojo (dojo u borovice).

Náš oddíl se zabývá výukou 
aikibudo pro všechny, kteří 
mají zájem o cvičení bojových 
technik bez zbraní i se zbraněmi. 
Aikibudo i TSKSR jsou bojová 

umění, nejedná se o soutěžní 
sporty nebo sebeobranu. Ne-
jsme proto zaměřeni výkon-
nostně, takže si člověk může do 
jisté míry zvolit intenzitu cvičení. 
Aikibudo je náročná škola na 
koordinaci a pochopení technik. 
Není náhodou, že většina 
našich členů jsou vysokoškoláci. 
Ačkoliv trénink není primárně 
zaměřen na sebeobranu, někteří 
z našich členů používají principy 
a techniky ve svém profesním 
životě (Policie ČR, Vězeňská 
služba). V dnešní době už se 
nebojuje jako za samurajských 
časů, nenosíme u sebe meče ani 
kopí, ale mnoho principů boje je 
stále stejných a lze je aplikovat 
v současném světě. Chce to ale 
čas a tvrdý výcvik. O aikibudo 
se často tvrdí, že je vhodné pro 
ženy, protože není založeno na 
síle. Ženy mají výhodu v tom, že 
mají zpravidla lepší koordinaci 
než muži a navíc jim pohyby 
aikibudo vyhovují svou elegan-
cí. V našem oddíle proto cvičí 
mnoho žen a to i s vysokými 

technickými stupni. V poslední 
době jsme začali také s výu-
kou aikibudo pro děti, kterou 
vede Robert Roman. Jedná se 
o základní pohybovou průpravu 
s prvky aiki. Tréninky aikibudo 
probíhají každé úterý a čtvr-
tek odpoledne (děti) a večer 
(dospělí) na adrese Sladkého 13 
Brno – Komárov. Pro aktuální 
časy tréninků a více informací je 
možné navštívit naše webové 
stránky www.vsk.aikibudo.cz
Je pravda, že mezi 
vaše učitele také patří 
zakladatel Aikibudó, sám 
mistr Alain Floquet?

Ano, je to tak. Sensei Alain 
Floquet (*1939) je zakladatelem 
aikibudo, který mne a všechny 
české aikibudoka vede. Pravidel-
ně se účastním jeho seminářů 
a skládám před ním zkoušky 
na technické stupně dan. Mistr 
Alain Floquet je mezinárodně 
uznávaná osobnost v oblasti 
bojových umění, člověk s prak-
tickými zkušenostmi z výcviku 
francouzských bezpečnostních 

V každém čísle časopisu Bojová umění – Fighter´s magazínu, se můžete dočíst o nových 
stylech a systémech boje, nejen u nás v Česku. Každý zájemce, se může o něco lépe orientovat 
v různých nabídkách martial arts. Jsme velice rádi, že vám můžeme přinést rozhovor 
s člověkem, který své hobby postupně transformoval v každodenní činnost na Fakultě 
sportovních studií Masarykovy univerzity. Dovolte, abychom vám představili MICHALA VÍTA.
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složek a především výborný 
člověk a učitel. Já a všichni ostat-
ní členové Federace českého 
aikibudo jsme skutečně poctěni 
tím, že můžeme studovat pod 
vedením takové osobnosti. Náš 
mistr studoval u velkých japon-
ských učitelů, jako jsou Minoru 
Mochizuki (yoseikan aikido), 
Joshio Sugino (tenshin shoden 
katori shinto ryu) a Tokimune 
Takeda (daito ryu aikijujutsu). 
Alain Floquet také dlouhodobě 
spolupracuje s francouzským 
soudním dvorem jako forenzní 
expert. V minulosti se někteří 
jeho žáci účastnili rekonstrukce 
trestných činů. Společně jsme 
nedávno konzultovali jeden 
případ zranění v judo s ohledem 
na možnosti biomechanické 
analýzy příčin zranění.

V Česku se Alain Floquet účast-
nil několikrát největší přehlídky 
bojových umění Budoshow, 
pořádanou Liborem Macháněm 
v Brně. On a jeho žáci často pre-
zentují aikibudo také na velké 
show v Paříži – Bercy. Poslední 
prezentaci bylo možné vidět 28. 
září 2013 při příležitosti 30 let 
založení FFAAA – Francouzské 
federace aikido, aikibudo a při-
družených disciplín (Fédération 
Française d’Aïkido, Aïkibudo 
et Affinitaires). Bohužel musím 
zmínit, že mistr Alain Floquet 
se nemohl aktivně zúčastnit 
kvůli vážnému zranění, které 
nedávno utrpěl. Nyní je v rekon-
valescenci a začíná znovu cvičit. 
Tímto bych mu chtěl popřát brz-
ké uzdravení a úspěšný návrat 
na tatami.

Mnoho lidí se nás často ptá, 
jaký je rozdíl mezi aikibudo 
a aikido. Na tuto otázku nee-
xistuje jednoduchá odpověď. 
Lze říci, že se jedná o dvě různá 
bojová umění s podobnými 
kořeny, kterými je především 
daito ryu aikijujutsu. Obě bojová 
umění využívají jako základní 
princip aiki, a proto některé 
techniky vypadají podobně. 
Mezi aikibudo a aikido existují 
však i značné a na první pohled 
viditelné rozdíly. V aikibudo se 
učí techniky, které v aikido ne-
jsou systematicky zařazeny jako 
údery a seky (tsuki a uchi waza), 
kopy (keri waza), strhy (sutemi 
waza), škrcení (shime waza), 
odváděcí techniky (hikitate 
waza) aj. Pohyby jsou v aikibudo 
celkově úspornější na prostor, 
rovněž zakončení techniky je 
důraznější. Aikibudo čerpá ze 
třech historických zdrojů: daito 

ryu aikijujutsu, yoseikan aikido, 
TSKSR. Zejména poslední jme-
novaný systém měl velký vliv na 
formování aikibudo, díky čemuž 
se značně odlišuje od aikido, kde 
se výuka zbraní opírá o jiné prin-
cipy. Zatímco v aikido je kladen 
důraz na precizování základních 
technik k nejvyšší dokonalosti 
(princip pyramidy), v aikibudo 
se počet studovaných tech-
nik a principů se vzrůstajícím 
technickým stupněm zvyšuje 
a bojovník se stává komplexněj-
ším jak v neozbrojeném boji, tak 
v zacházení s různými zbraněmi 
(princip obrácené pyramidy). 
Jak se podařilo, že koníček 
bojová umění se stal 
vlastně vaší prací?

Můj vztah k bojovým uměním 
začal již v dětství. Jako většina 
kluků jsem samozřejmě sledoval 
akční filmy a venku si s kamará-
dy hrál na bojovníky. V 7 letech 
jsem začal chodit do kroužku 
juda a později do karate. Ale 
v očích dítěte při výběru volno-
časových aktivit nakonec zvítězil 
turistický oddíl. Do roku 1997 
jsem byl členem 13. střediska 
Junáka Brno. Skauting má s bo-
jovými uměními něco společné-
ho. Vede lidi k respektu a úctě, 
samostatnosti a cílevědomosti. 
V 18 letech jsem svou činnost 
v Junáku ukončil a začal se věno-
vat bojovým uměním. Spolužák 

tehdy chodil do klubu bojových 
umění, tak jsem se přidal. Para-
dox je, že on toho později nechal 
a já zůstal. Začal jsem s trénin-
kem japonského aikibudo a TSK-
SR. Kromě bojových umění jsem 
měl zájem o sport, proto jsem 
začal studovat na Pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity 
učitelství tělesné výchovy, 
ruského jazyka a literatury. Po 
absolvování studia jsem hned 
nastoupil na Fakultu sportovních 
studií jako asistent a také jako 
student postgraduálního studia, 
které jsem dokončil v roce 2011. 
Na fakultě učím dodnes, přede-
vším předměty spojené s úpoly 
a bezpečnostní problematikou 
jako sebeobrana, bojová umění, 
japonský šerm, průpravné úpoly 
aj. Od roku 2012 pracuji na pozi-
ci proděkana pro vnější vztahy. 
Nejen díky této pozici, ale i v 
rámci výzkumu mám možnost 
setkávat se a spolupracovat se 
světovými odborníky v oblasti 
bojových umění, úpolových 
sportů a sebeobrany. Jsem 
členem International Martial 
arts and combat sports scientific 
society (http://www.imacsss.
com/), která sdružuje odborníky 
z celého světa v oblasti bojových 
umění a úpolových sportů. 
Momentálně naše Katedra 
gymnastiky a úpolů spolupra-
cuje např. s prof. Willy Pieterem 

na analýze účinků technik úderů 
a kopů do ochranného vybavení 
či lidského těla nejen v olym-
pijském taekwondo. Cílem 
výzkumu prof. Pietera z korejské 
Keimyung University je zjistit ri-
zika spojená s úderem či kopem 
vedených především na lidskou 
hlavu. Právě tyto techniky 
způsobují ve sportu relativně 
častá a vážná zranění. Kromě 
roviny teoretického výzkumu, 
který přináší důležitá data pro 
biomechanickou analýzu tech-
nik, má tento výzkum i rovinu 
čistě praktickou a aplikační. 
Výzkum by měl přinést návrh 
nového sportovního vybavení 
či změny pravidel s cílem lépe 
ochránit sportovce. Pro mne je 
osobní výzvou využívat všechny 
možnosti, kterými disponuje 
naše pracoviště v oblasti vědy 
a výzkumu a posunovat úroveň 
poznání o bojových uměních, 
úpolových sportech a sebeobra-
ně o krok dál. 
Jedna z akcí, do které jste 
zapojený jako jeden z lektorů, 
je International Summer 
School of Combatives. O co 
v tomto projektu jde?

International Summer School 
of Combatives je jedním z pro-
jektů Oddělení úpolů na FSpS 
MU s mezinárodním dopadem. 
Letos v září jsme pořádali druhý 
ročník a akce měla velký ohlas. 
Hlavní myšlenka letní školy 
spočívá v setkání všech zájemců 
o bojová umění bez rozdílu stylů 
nebo škol. Důležité je pro nás 
sdílení zkušeností a vytváření 
nových mezinárodních kontak-
tů. První ročník letní školy v roce 
2012 byl zaměřen na více bo-
jových umění (aikido, capoeira, 
judo, karate, TSKSR, sebeobrana 
apod.). Letos jsme se zaměřili 
především na jednu oblast – 
MMA (mixed martial arts). Vsadili 
jsme na dobrou kartu a pozvali 
profesionálního trenéra MMA 
z USA. Damon Umholtz má svou 
profesionální školu ve Philadel-
phii, kterou založil v roce 1990 
a tréninkem bojových umění 
se zabývá více než 30 let. Jeho 
styl výuky a program celé letní 
školy byl účastníky hodnocen 
v superlativech, takže již nyní při-
pravujeme další ročník. Zájemci 
o tento projekt mohou sledovat 
webové stránky http://www.
fsps.muni.cz/summerschool

Antonín Grůza, Michal Vít
Foto: archiv Michala Víta, archiv 

CZS MU, Richard Bouda,  
Aleš Ležatka

PhDr. Michal Vít, Ph.D.
Fakulta sportovních studií Masarykova univerzita
(proděkan pro vnější vztahy, odborný asistent)
Učitel tradičních japonských bojových umění a sebeobrany
3. dan aikibudo, 2. dan tenshin shoden katori shinto ryu
Člen FIAB (Fédération internationale d‘Aikibudo) 
Hlavní instruktor Aikibudo VSK Univerzita Brno – Matsunoki dojo
Držitel certifikátů Self Defense and Martial Arts Institute
Level 1 TCS Knife Fighting Concept   
Level 1 SDS Self Defense Stick Concept
Level 1 Panantukan Concept
Level 1 Krav Maga Concept
Držitel bezpečnostního certifikátu pro použití Shocknife
Shocknife Safety Monitor Certification
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