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Mezi zájemci byla i skupina lidí 
z Moravy, kteří měli zájem si na 
vlastní kůži vyzkoušet, co hlavní 
šéf instruktor Peter Weckauf vy-
učuje v Rakousku. Tento 48letý 
Vídeňan přicestoval i s asistenty, 
kteří mu pomáhali při prezenta-
ci jednotlivých technik.

Slovo dalo slovo a zde je krát-
ký rozhovor, který nám poskytl 
hlavní šéfinstruktor Institutu 
Sebeobrany a Bojových umění 
Peter Weckauf.

Jaká je vlastně historie vašeho 
Self Defence and Martial Arts 
Institute?

„S. A. M. I. – SELF DEFENCE 
AND MARTIAL ARTS INSTITUDE 
byl slavnostně otevřen v roce 
2001. Hlavním cílem bylo přiná-
šet systém Krav Maga a bojová 
umění do Rakouska. Na začátku 
jsem byl já a moje žena. Postup-
ně jsme se rozrostli na největší 
organizaci Krav Maga v Rakous-
ku. V našem ústředí ve Vídni 

jsme od té doby proškolili a vy-
cvičili několik národních a také 
mezinárodních instruktorů. Nyní 
je v Rakousku asi 15. škol. Mimo 
bojový systém Krav Maga jsme 
vyvinuli zcela nový systém, který 
se týká sebeobrany s předměty 
každodenní potřeby.

S.D.S. – Concept (obrana 
s pomůckami) je moderní forma 
obrany založená a speciálně 
navržená pro reálný svět se-
beobrany. Používá mimo jiné 
například zbraně, jakými jsou 
Kubotan, Yawara, krátká hůl 
a další pomůcky, které můžete 
připnout třeba ke klíčům.

S.D.S. – Concept je jedním 
z nejvíce sofistikovaných a prag-
matických sebeobranných 
konceptů. Systém je navržen 
tak, aby se potenciální oběť 
s nejúčinnější metodou mohla 
vyhnout, zneškodnit, konfronto-
vat a neutralizovat jak ozbro-
jeného anebo neozbrojeného 
útočníka. K tomuto směřuje 

náš systém a splnění těchto 
kroků je možné dosáhnout 
jakýmkoliv způsobem, ale vždy 
nejbezpečněji. Systém využívá 
účinné techniky, které získají 
okamžitou kontrolu nad větším 
nebo silnějším útočníkem. 
Tento systém jsme začali učit 
instruktory v roce 2004. Od této 
doby k nám do Vídně přices-
tovalo mnoho mezinárodních 
instruktorů z celého světa jako 
například z Japonska, Nového 
Zélandu, Španělska, Švédska, 
Francie, Itálie a mnoha dalších 
krajin. V našem Institutu vyuču-
jeme mimo jiné také Jeet Kune 
Do, které proslavil legendární 
král kung fu – Bruce Lee. Dále to 
je Panantukan, což je filipín-
ský box. Trénujeme také boj 
s krátkou holí a systém T.C.S. boj 
s nožem. Tento systém učí nové 
poznatky jak bojovat a bránit 
se proti noži. Na nezájem si ne-
můžeme stěžovat, jezdí k nám 
mnoho lidí z blízka i daleka.“

Jak jste se dostal k bojovému 
umění a čím jste vlastně začal?

„ Já, jako Peter Weckauf jsem 
začal od mladých let a nikdy 
jsem nepřestal.  Trénoval jsem od 
každého trochu. Bylo to například 
Taekwondo, Kickboxing, Wing 
Tsun. Hledal jsem další aspekty se-
beobrany a přípravy a našel jsem 
je právě v systému Krav Maga. 
Krav Maga je živý systém, a proto 
se naše filozofie také upravila. Náš 
nácvik trvá také na správném pro-
vedení techniky úderů a kopů, to 
bylo pro nás vždy velmi důležité. 
Takže naše Krav Maga není stejná 
jako na začátku, ale je zde plno 
dalších aspektů, a to psychologic-
kých, pedagogických i technic-
kých. V rozvoji celého nového 
systému jsme zjistili, že nácvik se 
zbraněmi je jedním s aspektů, kte-
rý by měl být považován za velmi 
důležitý, a mělo by se mu dostávat 
zvláštní pozornosti. Tak jak se 
nám to povedlo s  S.D.S. - Concept 
a T.C.S. Knife Fighting Concept.“

Ke konci roku 2010 jsme dostali pozvánku na zajímavý seminář boje s nožem do 
Bratislavy. T.C.S. Knife Fighting Concept je určený speciálně pro nositele zbraní. 
Správné použití a zbraní je extrémně důležité, aby se předešlo zbytečným 
škodám. Výcvik se hodně přibližuje reálnému boji. Začíná se rozpoznáním 
samotného útoku, přes obranu a ukončení techniky. Toto si mohlo vyzkoušet 
necelých 40 adeptů, kteří do Bratislavy přijeli z blízka i dalekého okolí.
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Prozraďte čtenářům, jaké jsou 
vaše úspěchy? 

„ Do dnešních dnů jsem 
dosáhl mezinárodní pozornosti, 
se kterou jsem nepočítal. Jsme 
známí v mezinárodní komunitě 
bojových umění jako instruktoři 
jak pro sebeobranu, tak také 
bojovou techniku. Já jsem pub-
likoval 2 odborné knihy v něm-
čině a jedno DVD se zaměřením 
na S.D.S. - Concept. Jsem dobře 
známý v německy mluvící části 
Evropy.  Ale mnoho lidí čeká na 
překlad do angličtiny a dalších 
jazyků, jako je francouzština, 
italština, španělština. Takže se 
můžeme těšit na další rozšíření 
komunity. Jsme velmi překva-
pení, že naše práce se lidem líbí 
i za hranicemi. To totiž nebylo 
naším hlavním cílem. Chtěli 
jsme se zaměřit na dobrou práci 
pro naše studenty v Rakousku. 
Získali jsme mnoho pozvání po 
celé Evropě a cestování nám 
pomohlo se setkat s mnoha 
různými fandy bojových umění, 
a dokonce v budoucnu plánuje-
me cestu do Ameriky.“

Co považujete za nejdůleži-
tější ve vaší výuce?

„ Pro nás musí být výuka na 
vnitřním pocitu a podělit se 
o vlastní vědomostmi s ostatní-
mi. Takzvaný duch je při výuce 
velice důležitá věc, proč se lidé 

vlastně znova vracejí a opět při-
jdou na semináře, které pořádá-
me.  Jestliže jeden  instruktor/
učitel není schopen sdílet svoje 
nadšení se systémem se svými 
studenty, tak asi nebude dobrý 
učitel. Další důležitá velmi důle-
žitá věc je mít koncepci a učit se 
na ni reflektovat.

Všechny naše systémy, které 
učíme, se dělí na úrovně a jedna 
úroveň musí navazovat na no-
vou a další úroveň. Studenti tak 
mohou vidět svoje úsilí a práci 
na výuce. Není to umět mnoho 
technik, ale musí to všechno 
dávat smysl. Celý výcvik je 
naplněný psychologií, taktikou 
a také teorií. Nechceme jenom 
rozdávat diplomy, ale chceme, 
aby to lidé, co u nás studují, dě-
lali pro svoje vědomosti. Nikdy 
by výuka neměla směřovat ke 
shromaždování diplomů nebo 
stupňů. Mnohem více záleží 
na vlastním tréninku bojového 
ducha a na tom, co vás baví, 
a my se snažíme pracovat, aby 
to bylo na našich seminářích.“

Jaké je vlastně složení S.A.M.I. 
- Self Defence and Martial 
Arts Institute?

„V našem hlavním sídle ve 
Vídni, kde má S.A.M.I. ústředí, 
trénujeme následovně:

Krav Maga – trénujeme každý 
den, a to několik hodin

S.D.S. - Concept  - probíhají 
víkendové semináře, pěti-
denní intenzivní seminář pro 
zahraniční studenty a lektory, 
workshopy

T.C.S. Knife Fighting Concept 
– trénujeme dvakrát v týdnu 
s našimi studenty, probíhají 
víkendové semináře, pětidenní 
intenzivní seminář pro zahranič-
ní studenty a lektory

JKD/Panantukan – trénu-
jeme třikrát v týdnu s našimi 
studenty, probíhají víkendové 
semináře, pětidenní intenzivní 
seminář pro zahraniční studen-
ty a lektory

Security Krav Maga – profesní 
sebeobrana pro různé orga-
nizace formou víkendových 
seminářů pro zaměstnance.“

Kde mohou čtenáři našeho 
časopisu získat další informa-
ce o připravovaných seminá-
řích?

„Podívejte se na Internet na 
naše webové stránky : 

www.knifefighting-concept.
com/seminare.html a nebo 
www.sdsconcept.com/semina-
re.html

V tomto roce 2011 jsme 
uzavřeli spolupráci mimo jiné 
s Marianem Komrskou z Brna. 
Právě v Brně se uskuteční 5 
seminářů našeho systému T.C.S. 
Knife Fighting Concept.První se 
uskuteční v neděli 17. dubna 
2011. Další informace jsou 
taktéž na našem webu.“

Pokud by někdo projevil zájem 
vás kontaktovat, co má proto 
udělat?

„ Existují různé způsoby. Zaprvé 
lidé jezdí k nám do naší centrály 
ve Vídni do Rakouska. Další 
způsob je účastnit se semináře 
v jednotlivých zemích, kam 
jezdíme. Nebo v poslední řadě se 
mohou stát pořadateli a mohou 
si nás pozvat. Přesný postup je na 
Internetu.“

Na závěr našeho rozhovoru, co 
byste vzkázal našim čtenářům?

„ Rád bych popřál všem 
čtenářům, aby si každý našel 
svůj vlastní způsob boje nebo 
bojové umění, které jej bude 
uspokojovat. Pokud ho najdete, 
to neznamená, že se přestanete 
dále školit a učit. Vždy budete stu-
dentem. Váš úmysl musí po celou 
dobu směřovat k tomu, něco se 
naučit a dosáhnout stanovených 
cílů. Protože učení vlastně nikdy 
nekončí.“

Děkujeme za rozhovor a pře-
jeme mnoho zdaru do další 
činnosti.

„Potěšení bylo na mojí straně.“
Antonín Grůza

Fotografie: archiv S.A.M.I.

PeteR WeckAuf
se narodil ve Vídni v roce 1963
Mezi jeho kvalifikace patří 
například:
- šéfinstruktor AKMA (Austria 
Krav Maga Association)
- instruktor Doce Pares Escrima 
(Dionisio a Cacoy Styl)
- instruktor Jun Fan Jeet Kune 
Do/Panantukan
- instruktor Kali
- instruktor Luta Livre
- certifikovány instruktor Boxu
- instruktor Wing Tsun
- certifikovaný bezpečnostní 
specialista
- diplomovaný trenér v oblasti 
vzdělávání dospělých
- praxe v bojovém umění přes 
30 let
Adresa:
S. A. M. I. Self Defence and 
Martial Arts Institute
Frömmlgasse 31
A-1210 Vídeň
Rakousko
E-mail: office@sami.at
www.sami.at
www.knifefighting-concept.
com
www.sds-concept.com


