
 
Aleš Norský: Family played big role in David Hobbs’ early racing days. He contested his first car race in 1959 in a 
Morris Oxford borrowed from his mother. And at the 1961 Nürburgring 1000 km race Hobbs co-drove Lotus Elite 
equipped with Mecha-Matic automatic transmission designed by his father, and won...marking the first ever win for a 
car with automatic transmission in any major international race. From then until the end of his driving career in 1993, 
Hobbs journeyed around the world and across various racing categories that included stops at Le Mans, Indy 500, 
Formula 1, and the Tasman Cup, among many others. Since 1976 Hobbs worked as TV pundit for several networks 
(currently at NBC Sports) commentating on all types of motorsport, and in 2009 was inducted into the Motorsports Hall 
of Fame of America. Outside of racing, he is one of the largest and most successful Honda dealers in Wisconsin. In 
February 2015, I was fortunate to have this e-mail conversation with him. 
 
A.N. Let’s start with the obvious and predictable question. At the time you were racing, the sport was quite 
dangerous and even deadly. What made you decide that this would be good way to earn living and support a 
family? 
 
D.H. I did not originally think it would be my livelihood. I raced because I loved driving fast, had a very competitive 
streak, good at sports at school, and did not make many mistakes when I was driving. After proving to be fairly 
successful, I was now married. My wife and I made a decision to try and make a career out of it. My father’s company, 
where I worked, had gone out of business. So I had to do something and racing was what I was best at. 
 
So if YOU were not making mistakes on the track, in your mind that meant that it is all entirely safe? 
 
Not at all. Everyone realized it was a very dangerous pastime. Very unsafe tracks, ditches, banks, trees...lots of things 
to hit. Cars too were very flimsy and the seat was the gas tank. No fireproof overalls. We all assumed it was never 
going to happen to us. 
 
Presumably, winning the 
North American F-5000 title 
in 1971 with McLaren 
Chevrolet was your biggest 
success. By that time you 
already were in your early 
thirties. Back then, did you 
see it as a culmination of 
your racing career, or did 
you think that it may lead to 
even bigger things. 
 
I nearly won the championship driving for John Surtees in 1969...we only lost by one point, but missed half the races 
due to a late start. John had promised to put me in an F-1 car, but it never came about. So after 1970, when we started 
late again, I left for another team and easily won the Championship. At this stage I still had not given up on Formula 1 
and certainly hoped wining the F-5000 title would help, but it didn’t really. 
 
Beside F-5000, you have a couple of podiums at Le Mans and a top-five finish at Indy 500, plus several starts 
in Formula 1. That diversity allowed you to race against many of the great names in motorsport, including 
World Champions. Does anybody stand out for you as a driver and a man? 
 
SportsCars turned out very well for me and I drove in some top teams, including Penske and John Wyer’s Gulf GT40 
team. My hero was Stirling Moss and then Jim Clark came along and I have always thought of him as probably the 
best ever. There are some other greats too...Jackie Ickx was very good, Ronnie Peterson as well. Probably the best all 
rounder though was Mario Andretti. When you think of what he won in so many different disciplines...he was pretty 
awesome. Schumacher too, brilliant but a bit too ruthless...Senna even worse. The cars became too safe leading to 
some terrible driving habits. 
 
I’ve heard that you and Mike Hailwood were good friends. Is there anybody else from your racing days that 
you keep in touch with? 
 
Our families became the best of friends and we were devastated when Mike and his daughter were killed in that road 
accident. His son Davy...named after me...survived totally unscathed. Brian Redman, Derek Bell, Richard Attwood are 
all still close friends of ours. 
 



As for your Formula 1 record...in six GP starts you have finished in the top-ten five times but did not earn any 
Championship points. Is that something that was hard to take then, or even now? Of course, by today’s rules 
you would have accumulated 15 points, but it’s not the same, is it. 
 
Well it's not something that I'm too bent out of shape over, although it would be nice to have scored some points. 
Especially as now I would. 
 
By the way, percentage-wise you have better top-ten finishing ratio than ANYBODY with more than two Grand 
Prix starts. 
 
Really? I was not aware of this statistic but will make sure that everybody knows about it now! 
 
Can you recall the best and worst day of your racing career, and describe why they earned that distinction? 
 
Hmm, difficult one...so many disappointments. My first big win came at the Nürburgring, driving with my friend Bill 
Pinkney. We were excluded from our proper class, which was 1300cc GT cars, because we had my father’s automatic 
transmission in the car. So they put us into the SportsCar class, which had 1600cc capacity, so there was no chance 
of a win. But we did and it was a fantastic feeling. My first race abroad, most difficult circuit in the world, and we won. 
The most disappointing year, ironically, was 1971...the year I won the F-5000 championship. I drove the Sunoco 
Ferrari 512 for Roger Penske with Mark Donohue. We were on the pole and led easily three of the four majors: 
Daytona 24, Sebring, and the Watkins Glen 6-hours. Without a long tail we were not on the pole at Le Mans, I think we 
qualified 3rd, but were looking very strong in the race. All the (Porsche) 917s had big trouble, but so did we. We failed 
to finish any of them with silly but major problems. Mark got involved in two crashes. For Le Mans we changed to a 
new Ferrari engine and it broke. We lent our original engine to NART (North American Racing Team) for theirs 
512...and they came in 3rd!!! Those four races probably were the most disappointing for me. 
 
Inevitably, one day your racing career was over. Was that a calculated decision or did it take you by surprise 
that suddenly there is no racing seat available anymore? 
 
I realized when I had past my sell-by-date. By then I was slower, and had already started my TV career with CBS. So I 
was happy to just drift away. I still did very few races in the 1990s, my last was at Dijon in a Joest Porsche 962 with 
Jonathan Palmer. I really don’t ever get the urge to have another go, which is why I don’t do vintage races. 
 
Let’s skip a few decades here. In my opinion you, together with Steve Matchett and Leigh Diffey, form one of 
the best Formula 1 commentator teams anywhere. Is that something you envision doing for many more years? 
 
I would love to continue in TV for as long as they want me. I have two more years with NBC and Steve and Leigh. I do 
think we do make a good team, and luckily so do most of our viewers. Unfortunately, age will catch me out...but until it 
does I’m going to keep on!!! 
 
Prost or Senna? 
 
Senna was the quicker of the two, but his ruthlessness bordered on unbalanced. After running into Prost in Japan 
1990 for the second time, he probably should have been banned from racing. 
 
You are obviously very much aware of the current motorsport scene. This seems to be a time when (between 
the GP3, F-3, GP2, Renault World Series) the open-wheel feeder system is perhaps better organized than ever, 
and produces many talented drivers. Yet, these youngsters are looking at shrinking Formula 1 grid, which 
does not provide them with much of a chance to graduate to the top. Any thoughts here...I believe that your 
grandson is one of those trying to climb the ladder. 
 
The whole of the racing scene has become waaaay too expensive. GP2 is two million a year...for a feeder series that 
is stupid...and drivers like Palmer and Colletti make a career of it. There are too many paying drivers and I see no way 
out of it. My grandson (Andrew Hobbs) is trying, but we just can’t find enough money. And even if he did make it to 
IndyCar, very few drivers are getting paid proper money...most are expected to generate their own sponsors. Formula 
1 is looking a bit bleak too, as teams fall away and (commercial owners) CVC Partners take all the cash out of the 
sport instead of it going back to all the teams. 
 



Gene Haas is coming into 
Formula 1 next year with an 
US based team. Can he 
succeed...and who should 
drive for him? 
 
He needs a good and 
experienced Formula 1 driver to 
be able to base-line the car. 
Obviously it would be great to 
have an American driver 
too...but who? 
 
Do you get invitations to 
appear at historic events, 
such as those held at 
Goodwood or in Monte Carlo? 
 
Sometimes I do get asked, but 
I’m not too keen on vintage 
races anyway...so I don’t go out 
of my way to get asked. 
 
Finally, is there anything I 
forgot to ask? 
 
I’m sure there are lots of things 
you forgot to ask, but I’m not 
going to remind you!!! I think we 

have covered most of the high points as well as the low. I did win the Trans-Am Championship in 1983, which was a 
bit of a bonus at the age of 44...so couldn’t complain about that. 
 
Anthony Valdettaro: This reminds me that last (2014) summer I’ve had an opportunity to briefly meet and chat with 
David Hobbs at the Larz Anderson Museum of Transportation in Brookline, Massachusetts. To the best of my 
recollection, the conversation went on just like this. 
 
A.V. It's really exciting to have you here today. I've been waiting for forty years to ask my two questions!  
 
D.H. Uh-Oh! 
 
First question. 1973, Formula 5000. Did Jody Scheckter have a trick engine? 
 
No, I don't believe he did. The guy I suspected of having a trick engine was Graham McRae, who was Champion the 
year before. But not Jody. As an example of what I'm talking about, there's the race at Laguna Seca. I started on the 
front row next to Jody, and at the start I took the lead going into the first curve, a very high speed bend. And Jody 
went right around me, on the outside. When I saw that, I knew it was over! From then on, I just let him go. And it was 
with that kind of driving that he went on to become World Champion, and I didn't. And your other question would be? 
 
1971, Questor Grand Prix. When I see Jackie Stewart and A.J. Foyt drive the same car on a road course, I 
expect Stewart to be faster. But not seven seconds faster! Ridiculous! What was going on that day, really?  
 
Well that shows you how good Jackie Stewart is. At the Questor Grand Prix I was entered to race in F- 5000 car, but 
at the last minute I was told that, as a foreigner, I could only race in a Formula 1 car. Only Americans could enter in 
F-5000. So I watched the race from the sidelines. Getting back to your question...yes, seven seconds seems a big 
stretch. Maybe A.J. didn't get enough mileage to know the track well (he split the weekend between two races) and 
Jackie surely had a (body) weight advantage. 
 
By the way, what was it like to learn to drive the Speedway without braking?  
 
A third question! My last Indy 500 was in 1976 and although speeds had gone from 170 mph to nearly 200 from 1970 
to 1976, we still braked some. Only when under-body aero was introduced and speeds went to the 220+ range, did 
braking go away. 
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Aleš Norský: Rodina hrála v prvopočátcích závodní kariéry Davida Hobbse velkou roli. Vůbec první automobilový 
závod jel v roce 1959 s vozem Morris Oxford, který si půjčil od matky. Pak v roce 1961 nastoupil do podniku 
Nürburgring 1000 km s vozem Lotus Elite, vybaveným automatickou převodovkou Mecha-Matic, kterou vymyslel jeho 
otec. Společně s kolegou vyhráli...a bylo to vůbec první vítězství pro vůz s automatickou převodovkou ve významném 
mezinárodním závodě. Od té doby až do ukončení závodní kariéry v roce 1993, závodil Hobbs v rozličných kategoriích 
automobilového sportu po celém světě. Mimo mnoha jiných podniků se objevil v Le Mans, Indy 500, Formuli 1 nebo v 
Tasman Cup. Od roku 1976 také pracuje v televizi, kde prošel několika stanicemi (momentálně to je NBC Sports) jako 
expert v oblasti motoristického sportu. V roce 2009 byl Hobbs uveden do Americké Síně Slávy Motoristického Sportu. 
Mimo závodní svět je jedním z největších a nejúspěšnějších prodejců automobilů Honda v americkém státě Wisconsin. 
V únoru 2015 jsem měl to štěstí si s ním vyměnit následující e-mail rozhovor. 
 
A.N. Začněme otázkou, která je dost předpovidatelná. V dobách, kdy jste začínal, byl automobilový sport 
doslova smrtelně nebezpečný. Co Vás vedlo k rozhodnutí, že to bude dobrý způsob obživy a zajištění rodiny? 
 
D.H. Ze začátku jsem nepočítal s tím, že mě to bude živit. Závodil jsem protože jsem miloval rychlou jízdu a měl jsem 
v sobě soutěživého ducha. Ve škole jsem byl vždycky dobrý ve všech sportech a v autě jsem nedělal žádné chyby. 
Než se ukázalo, že můžu být poměrně úspěšný, tak jsem už byl ženatý. Společně se ženou jsme se rozhodli, že 
zkusím zahájit profesionální kariéru Do té doby jsem pracoval ve firmě svého otce, který ji ale zavřel, takže jsem musel 
najít něco jiného. A závodění mi šlo nejlépe. 
 
Takže to, že jste sám na trati nedělal žádné chyby pro Vás znamenalo, že to je všechno naprosto bezpečné? 
 
Vůbec ne. Všichni si byli vědomi toho, že to je nebezpečný špás. Tratě měly nebezpečné příkopy, valy, 
stromy...spousta věcí do kterých se dalo narazit. Auta taky z hlediska bezpečnosti nestála za moc a palivová nádrž 
tvořila část sedadla. Nebyly ani žáruvzdorné kombinézy. Prostě jsme všichni měli za to, že zrovna nám se nic nestane. 
 
Předpokládám, že zisk titulu severoamerického mistra F-5000 s vozem McLaren Chevrolet v roce 1971 byl pro 
Vás největším úspěchem. V té době už Vám bylo přes třicet. Vnímal jste to tehdy jako vyvrcholení kariéry, 
nebo jste věřil, že Vám to pomůže dosáhnout ještě vyšších met. 
 
To mistrovství jsem málem vyhrál už v roce 1969, když jsem byl v týmu Surtees...chyběl nám jediný bod a přitom jsme 
do šampionátu nastoupili pozdě a chyběli v polovině závodů. John (Surtees) mi slíbil místo v F-1, ale k tomu nikdy 
nedošlo. V roce 1970 jsme znovu zmeškali začátek sezony, takže jsem potom přešel k jinému týmu a vyhrál to 
mistrovství poměrně snadno. V té době jsem pořád pomýšlel na Formuli 1 a určitě jsem doufal, že mi ten zisk titulu v 
F-5000 pomůže, ale nakonec to tak nebylo. 
 
Kromě F-5000 máte pár umístění na stupních vítězů v Le Mans a byl jste mezi první pětkou v cíli Indy 500, 
nemluvě o několika startech ve Formuli 1. Tato všestrannost Vám umožnila se na trati setkat s mnoha velikány 
motoristického sportu, včetně několika mistrů světa. Je mezi nimi někdo, kdo pro Vás byl vyjímečný buď jako 
pilot, nebo jako chlap? 
 
Byl jsem docela dobrý ve sporťácích a měl jsem možnost jezdit ve špičkových týmech jakými byly Penske nebo John 
Wyer Gulf GT40. Mým hrdinou mezi jezdci byl Stirling Moss a pak se objevil Jim Clark, kterého od té doby považuju za 
nejlepšího všech dob. Z ostatních...Jacky Ickx byl velmi dobrý, Ronnie Peterson taky. Pravděpodobně nejlepším ze 
všech multitalentovaných jezdců byl ale Mario Andretti. Když jenom pomyslíš na to, co všechno vyhrál a v kolika 
různých disciplínách...byl prostě úžasný. Samozřejmě Schumacher byl vynikající, ale trochu příliš bezohledný...Senna 
byl ještě horší. Auta se stala natolik bezpečnými, že to dospělo k zavedení příšerných zlozvyků. 
 
Slyšel jsem, že Mike Hailwood byl Vašim dobrým přítelem. Je ještě někdo další z těch dob, s kým se stále 
stýkáte? 
 
Naše rodiny si byly opravdu velmi blízké a totálně nás sebralo, když Mike a jeho dcera zahynuli při dopravní nehodě. 
Jeho syn Davy...který dostal jméno po mě...vyvázl bez škrábnutí. Brian Redman, Derek Bell, Richard Attwood jsou 
pořád našimi dobrými přáteli. 
 
Ve Formuli 1 jste v šesti startech pětkrát skončil v první desítce, ale nikdy na bodovací pozici. Byl nulový zisk 
mistrovských bodů něčím, co Vás tehdy nebo i dodnes trápilo? Samozřejmě, podle současných pravidel by 
jste posbíral 15 bodů. 



 
No, nebylo a není to něco, co by mě opravdu užíralo, ale bylo by dobré nějaký ten bodík získat. Především s ohledem 
na to, že dnes bych body skóroval. 
 
Mimochodem, procentuálně máte lepší poměr startů k umístěním v první desítce než KDOKOLI, kdo má v 
mistrovství světa více než dva starty. 
 
Opravdu? Nebyl jsem si takové statistiky vědom, ale teď si pojistím, aby o tom všichni slyšeli! 
 
Pamatujete si na nejlepší a nejhorší den svojí závodní kariéry, a proč tomu tak bylo? 
 
Hmm, to je těžko...těch zklamání bylo příliš mnoho. Moje první významné vítězství bylo na Nürburgring, kde jsme jeli 
společně s kamarádem Billem Pinkney. Protože jsme měli automatickou převodovku mého otce, pořadatelé nás 
vyloučili z naší třídy, což byly vozy GT do 1300cc. Místo toho nás zapsali do třídy SportsCar, která ale měla obsah do 
1600cc. Neměli jsme šanci na vítězství, ale přesto jsme vyhráli a to byl báječný pocit. Můj první závod v zahraničí, 
nejtěžší okruh na světě, a vítězství. Největší zklamání mi ironicky přinesl rok 1971, přestože jsem vyhrál titul mistra F-
5000. Ve sporťácích jsem kočíroval Sunoco Ferrari 512 pro Rogera Penske, spolu s Markem Donohue. Ve třech ze 
čtyřech klasických závodů jsme byli na pole position a snadno udržovali vedení v závodě: Daytona 24, Sebring, a 
šestihodinovka ve Watkins Glen. V Le Mans jsme neměli auto vhodné pro kvalifikaci a myslím, že jsme na startu byli 
třetí. V závodě jsme ale měli dobrou formu. Všechny (Porsche) 917-tky měly potíže, které se ale nevyhnuly ani nám. 
Nakonec jsme z těch závodů nedokončili ani jeden, kvůli hloupým, ale rozhodujícím problémům. Mark dvakrát boural. 
Pro Le Mans jsme si dali nasadit nový motor, který potom v závodě kleknul. Náš původní motor jsme půjčili NART 
(North American Racing Team) pro jejich 512...a oni dojeli na třetím místě!!! Ty čtyři závody byly pravděpodobně mými 
nejtěžšími prohrami. 
 
Jednoho dne musela Vaše závodní kariéra nevyhnutelně skončit. Byl jste na to připraven, nebo byl fakt, že 
najednou není k dispozici žádná závodní sedačka, překvapením? 
 
Sám jsem poznal, kdy už na to nemám. Byl jsem pomalejší a v té době jsem už pracoval pro televizi CBS. Takže mi 
vůbec nevadilo jenom tak vyšumět. Ještě v devadesátých letech jsem nastoupil do pár závodů, poslední z nich byI v 
Dijon s Joest Porsche 962, můj spolujezdec byl Jonathan Palmer. Po pravdě řečeno nemám žádná nutkání znovu 
usednout za volant, a proto se ani neúčastním žádných historických podniků. 
 
Teď přeskočíme přes pár desetiletí. 
Podle mého názoru Vy a kolegové 
Steve Matchett a Leigh Diffey, tvoříte 
jeden z nejlepších komentátorských 
týmů vůbec. Je to něco, co plánujete 
dělat během dalších let? 
 
Velmi rád budu v televizi pracovat tak 
dlouho, dokud mě nechají. Moje smlouva 
s NBC vyprší za dva roky a taky si 
myslím, že spolu se Steve a Leigh 
tvoříme dobrou partu. Naštěstí se zdá, že 
si to myslí i většina našich diváků. 
Samozřejmě mě jednoho dne dožene můj 
věk...ale do té doby nehodlám vyklidit 
pole!!! 
 
Prost nebo Senna? 
 
Senna byl rychlejší, ale jeho bezohlednost 
hraničila až s nesoudností. Když v 
Japonsku 1990 podruhé vrazil do Prosta, 
to bylo na zákaz závodní činnosti. 
 
Je zřejmé, že o současné situaci v 
motoristickém sportu máte dobrý 
přehled. Zdá se, že na jedné straně 
jsou nižší kategorie (GP3, F-3, GP2, 
Renault World Series) monopostů 



zorganizovány lépe, než kdy v minulosti a tím pádem produkují řadu nadějných talentů. Na druhé straně ale 
konkrétně ve Formuli 1 ubývá týmů, což této mladé generaci nedává příliš mnoho šancí vypracovat se 
opravdu na vrchol. Co na to říkáte Vy...pokud vím, tak Váš vnuk je jedním z těch, kdo zkouší na ten vrchol 
vyšplhat. 
 
Všechno ohledně závodění se stalo přííííšerně drahým. GP2 stojí dva miliony ročně a to je pro nižší třídu opravdu 
hloupost...piloti jako Palmer a Colletti tam tráví celou kariéru. Je příliš hodně pilotů, kteří za možnost závodit platí a 
nevidím, že by se to mohlo nějak změnit. Můj vnuk (Andrew Hobbs) se snaží, ale prostě nejsme schopni sehnat 
dostatek peněz. A i kdyby se dostal do IndyCar, slušné peníze si vydělá jenom pár lidí...od většiny se očekává, že 
přivedou vlastní sponzory. Formule 1 na tom není o nic lépe, týmy bankrotují a (vlastníci) CVC Partners odsávají 
peníze ze sportu pryč, místo aby je rozdělili mezi všechny týmy. 
 
Gene Haas se do Formule 1 chystá příští rok s týmem situovaným v USA. Může vůbec uspět...a kdo by pro něj 
měl jezdit? 
 
Potřebuje dobrého a zkušeného pilota z Formule 1, který bude schopen poznat, jestli auto má solidní bázi a ovlivnit 
vývoj správným směrem. Samozřejmě by bylo skvělé, kdyby měl i amerického pilota...ale koho? 
 
Dostáváte pozvání na různé historické podniky, které se konají například v Goodwood nebo v Monte Carlu? 
 
Občas mě zvou, ale protože mě historické závody moc nezajímají, tak se o účast na takových podnicích nijak 
nesnažím. 
 
Takže, nezapoměl jsem na něco? 
 
Určitě, ale není na mě, abych ti něco připomínal!!! Myslím ale, že jsme pokryli všechny hlavní úspěchy i neúspěchy. 
Ještě jsem v roce 1983 vyhrál mistrovství Trans-Am, což ve 44 letech byla taková prémie...takže si nemám na co 
stěžovat. 
 
Anthony Valdettaro: Toto mi připomíná, že minulé (2014) léto jsem měl příležitost se s David Hobbsem setkat a 
prohodit pár slov při návštěvě Larz Anderson Museum of Transportation v Brookline, Massachusetts. Pokud si 
pamatuju, naše konverzace proběhla takto. 
 
A.V. Je skvělé mít Vás tady. Už 40 let čekám na to, abych Vám položil dvě otázky! 
 
D.H. Uh-Oh! 
 
Za prvé. 1973, Formule 5000. Měl Jody Scheckter upravený motor? 
 
Ne, to si nemyslím. Maník, kterého jsem z takového podfuku podezříval byl Graham McRae, který ten šampionát 
vyhrál o rok dříve. Ale Jody určitě ne. Jako příklad můžu uvést závod v Laguna Seca, kde jsem s Jodym startoval z 
první řady. Po startu jsem šel do čela a vedl celé pole do první zatáčky, což byl velmi rychlý oblouk. A Jody kolem 
mě profrčel po vnější straně. Když jsem to viděl, bylo mi jasné, že je po všem! Od té chvíle jsem mu už neodporoval. 
Byla to taková bravura za volantem, co ho přivedlo až k titulu mistra světa, na rozdíl ode mě. A ta druhá otázka? 
 
1971. Questor Grand Prix. Když na závodním okruhu vidím Jackie Stewarta a A.J. Foyta ve stejných autech, 
předpokládám, že Stewart bude rychlejší. Ale ne o sedm vteřin! To je nenormální! Co se tehdy opravdu dělo? 
 
Možná to jenom ilustruje, jak dobrý Jackie Stewart opravdu je. Do Questor Grand Prix jsem byl přihlášený s F-5000, 
ale v poslední chvíli mi oznámili, že jelikož jsem cizinec, tak můžu startovat pouze s vozem Formule 1. Třída F-5000 
byla vyhrazena jenom pro Američany. Takže jsem ten závod sledoval jako divák. Ale zpátky k otázce...sedm vteřin, 
to je opravdu zvláštní. Možná A.J. neměl čas se pořádně seznámit s tratí (během toho víkendu absolvoval dva různé 
závody) a Jackie každopádně měl výhodu v tom, že byl lehčí. 
 
Mimochodem, jaký to byl pocit učit se na oválu jezdit bez brždění? 
 
Tedy třetí otázka! Moje poslední Indy 500 byla v roce 1976, a přestože mezi 1970 a 1976 se rychlost vyšplhala ze 170 
mil v hodině na skoro 200, pořád jsme trochu brzdili. Brždění úplně zmizelo až když přišla aerodynamika s přísavným 
efektem a rychlosti začaly přesahovat 220. 
 


