
 
Sean Kelly is the Formula 1 statistician to the stars… or 
something like it. If you watch Formula 1 races on virtually 
any TV network, you hear from Sean even without realizing 
it. Before each race, Sean produces detailed report 
covering teams, venues, dates, drivers and cars. This 
indexed document provides the announcers with easy 
access to facts and stats they can relay to their audience. 
And when you buy an official program at the track...all 
those statistics come from Sean as well. Although working 
primarily in the background, Sean periodically appears on 
various podcasts hosted by people like Peter Windsor or 
Michael Lamonato, and keeps in touch with his followers 
on twitter as @virtualstatman. Aleš Norský had an 
opportunity to talk to him via e-mail in October. 
 
A.N. Sean, I think that what you have achieved is pretty 
remarkable, but I cannot claim that I fully understand 
how it all works. Without giving out any secrets, can 
you explain it to us, preferably in layman terms? 
 

S.K. It’s actually more straightforward than you may think. The preparation is mainly a lot of studying, a lot of data entry, 
and a lot of examining correlation between all that data. It’s something similar to studying for an important exam at 
school, except the exam is taking place on live television and there are 50 million people marking the answers! 
 
Your system is being used by networks pretty much around the globe...do you know how many exactly? 
 
I believe the highest number was 21 national networks. It will be slightly reduced now as Formula 1 moves to a more 
centralized broadcast model, but certainly the viewers in all those territories still hear my information just as before. 
 
I can see perfectly well, how TV analysts find it useful to spice up their commentary with bits like ‘this is the 
100th podium for Kimi Räikkönen’ or ‘Lewis Hamilton gets his 80th pole position’ but I understand that you also 
supply data directly to Formula 1 teams. What kind of information are they usually looking for? 
 
Normally, information provided to the teams is for use in press releases or promotional events. For instance, earlier this 
season I produced a pack specifically for Red Bull Racing to commemorate their 250th Grand Prix in Monaco. I’ve had 
requests for data from senior members of various teams to take with them to F1 constructor meetings, and even some 
engineers like to read my analysis of Friday tyre degradation, which I find rather funny...I’d love to see THEIR analysis! 
 
Speaking of Kimi, is he going to make it to 50 fastest race laps? 
 
It’s getting to be a long shot. As I write, he has 46 fastest laps and only two races left with Ferrari. I’m not saying that the 
Sauber will be totally incapable, but they’ve only set three fastest laps in their constructor history, and that began 25 
years ago… 
 
I believe that you now also provide statistics for Formula 2 in very much the same way? 
 
I’ve done Formula 2, GP3 and now also the Formula E series. It’s a little different in the junior formulae because you 
don’t have the longevity that F1 provides with career numbers. You have to do a bit of a deeper dive into a young driver’s 
career in order to find something good to talk about. It’s from that sort of research that I noted Esteban Ocon finished 
every single-seater race he started between Macau 2014 and the 2017 Brazilian GP. 
 
It is my understanding that you use forix.com as your primary source of information. Do you also maintain your 
own database, maybe in order to cross-check the data, or maintain some specifics that forix might not provide? 
 
Correct on both counts. I have my own database, which is set up slightly differently to forix, and it provides a different 
avenue of research. But really, forix.com is so comprehensive that if you know how to use it, you can probably derive 
more than 80% of the numbers just from that site. 
 
Now to the very beginning. Was there a kid who already loved Formula 1 and later realized that his technical 
skills would allow him to work with statistics in all new way...or were you more of a computer-geek (forgive the 
expression) who sort of accidently bumped into an opportunity to make a living from F1 statistics delivery? 



 
I was definitely a Formula 1 devotee. I was born in 1980, the first Grand Prix I watched on television was Brazil 1987, 
and I’ve only missed two since then (Portugal 1989 and Monaco 1992, if you’re interested). From an early age I would 
spontaneously bark numbers at the television, which the commentators might mention in passing ten minutes later. My 
Mum would say that I could probably make a career out of that.  At the time I thought no chance, nobody makes money 
doing that. Pro tip: Listen to your Mum! 

 
 
How do you see the state of affairs in current Formula 1. Are Liberty Media going to get it all right and restore 
the sport to its former glory...whatever that might mean to different people? 
 
This requires a long answer. Formula 1 in the final seasons of Bernie Ecclestone’s tenure was a sport very firmly (and 
dangerously) stuck in the last century. The demographic was getting older and older, there was no appetite for social 
media engagement, the sport itself didn’t even have a public relations department. 
 
The youth of 2018 is not the youth of 1968, there’s so much more for them to do and it is far more instantly accessible, 
and as a population we use media in a far different way to how we did even ten years ago. It was essential Liberty tried 
to bring the sport up to date, and they’re now doing that. It will be a painful transition, and some people will lose jobs 
(I’ve lost some work as a result) but it’s upfront pain for long-term gain. 
 
Ironically, the on-track product isn’t actually that bad.  A lot of people hark back to the ‘old days’, but realistically the field 
is as close as it’s ever been. I’d make a few minor changes here-or-there, but it is the off-track stuff that requires the 
radical reform first. 
 
 
 
 



You are right. Still, 30 or more years ago the gap between pole position and back row on the grid was at least 
five seconds, yet the races were often more interesting, partly because we did not have this bulletproof reliability 
of today. Domination is also not new to Formula 1, but never before did we see three teams and two drivers to 
essentially rule an entire decade. Since 2010 until this year’s Mexican GP, Ferrari, Red Bull and Mercedes won 
154 of the 175 Grands Prix and it has now been 5½ years since anybody else won (Lotus). Even worse, these 
three teams took 80% of all podiums and over the past two seasons all podiums, except single one in each year 
(Baku). Vettel and Hamilton collected eight of the nine titles...and there is really nothing to suggest that this 
might change in the foreseeable future. It surely looks like more is needed than propping-up of F1’s social media 
profile? But is it even possible to have workable solution that would make most people happy? 
 
I think the increase in reliability is just a sign of the times. All forms of advanced transport are more reliable than they 
were 30 years ago.  Quality control is simply far better than it was. Yes, unreliability contributed to unexpected results in 
the past, but it didn’t actually make the RACING better. How do we create that level of chaos theory in modern 
racing?  Well as recently as 2012 we had seven different winners in the first seven races, so clearly it’s poss ible while 
cars are still reliable. We’re just in an era where some teams haven’t kept up. 
 
What is your opinion on DRS, or possibly revised points system, reverse grids, success ballast, etc...? 
 
While I’m not a fan of DRS as a concept, it does at least allow overtaking with these ludicrously aero-dependent cars of 
the present day. DRS was something of a quick fix for a bigger problem, one that F1 seems unwilling or unable to tackle. 
None of this nonsense would be necessary if the cars could race each other in dirty air. 
 
And the ever expanding F1 calendar? 
 
I have a conflict of interest in this answer because more races means more money for me. I think I’m probably too close 
to F1 to have a balanced perspective...but I know those who are obligated to go to every race would rather there be less. 
There comes a point where it’s not even worth having a home, because you’re never there anyway. 
 
The World Championship statistics go back to 1950, of course. While going over the historical figures, did 
anything ever just pop-up that has really surprised you? 
 
Jim Clark: 25 wins, 1 second place. The man would either win or fail to finish. Amazing. 
 
When you travel to the races, is your job already done beforehand and you are there just to enjoy the event...or 
is there always more work to be done during the weekend? 
 
By the time I arrive at a race weekend my preparation work is done. All I can do then is wait for the cars to go out, and 
then start logging and interpreting data in real time. This is the root of my unique selling point...I can do all this stuff within 
a live broadcast. Anybody could come up with the information if they have enough time, but they have me involved 
because I can have an answer to them within seconds, and time is of the essence in live television. 
 
Who has one have to be to be able to log on the virtualstatman.com site? 
 
A broadcaster or a constructor. They are essentially paying me to see the information before anyone else, which is why 
there isn’t a publicly available app, or such like. 
 
Away from Formula 1, I hear that you are into triathlon and ironman competition. Have you ever raced against 
Jenson Button? 
 
I’ve never raced against Jenson, but I believe he only does half-Ironmans, whereas I’ve done the full Ironman race three 
times. Don’t let that statement fool you though...he would literally beat me by hours! I’m just an amateur age group 
triathlete, who couldn’t even swim until six months before my first Ironman...whereas Jenson is elite level. I have huge 
admiration for that level of fitness and preparation, knowing how much I had to put into just finishing the race at all. 
 
How did you become a member of the Automobile Club de Monaco? 
 
It’s never what you know, it’s WHO you know! I did a lot of work for a long-time member of the club and they put my 
name forward as a member.  Normally, you require at least two members in order for the club to consider you, but in 
light of my professional position they accepted the suggestion on the advice of single member. Going to the club to 
collect my membership paraphernalia was quite a proud day, there’s a portrait of Grace Kelly on the wall in the clubhouse, 
who surely must be a distant relative. Wait, perhaps that means I have a claim to the throne as well…?? 
 



 
I have also seen some reference to Sean Kelly being a published author...but could not find any publications 
attributed to you. What’s up with that? 
 
I wrote a book on the development history of the Williams FW14B in 2004, in conjunction with top model-maker Andy 
Mathews, who made a 1:12 scale version of the car so detailed that when the Williams mechanics saw the model with 
the bodywork removed, they thought it was their actual chassis! The book is out of print now, I believe copies are going 
for as much as $100 now. To this day I’ve only got one copy myself. 
 
The latest word is that you are now also involved in movie 
production? 
 
I’m working on a soccer documentary film about the Columbus 
Crew’s proposed move to Austin, and how a grassroots fan 
movement manages to achieve the impossible and save a team 
from extinction against the wishes of the owner and the league itself. Shooting for the film is practically complete and 
now it’s just a case of how far we want to take it. I’ve had calls about putting it on television and/or in the major movie 
festivals, but I don’t actually want to be a filmmaker, I did this as a side project. If it goes nowhere then I’m not that 
bothered. Formula 1 is the thing that I do best. 
 
Prost or Senna? 
 
Over one lap? Unquestionably Senna. Over a race distance, it would depend on the regulations. Prost thrived under a 
formula that required careful management of tyres, brakes, fuel, etc...he would be brilliant in 2018.  Senna was always 
best when he absolutely had to go for it. Had he not died, he would have been fantastic in the refueling era, but I doubt 
Prost would have liked it. He retired at just the right moment...at the end of 1993, the season before refueling was 
reintroduced. 
 
And did I forget to ask anything? 
 
After “How did you get your job?” or “Do you need an assistant?” the question I’m asked most is in regard to what was 
my favourite stat. For its career implications, it would have to be declaring the fastest Grand Prix in F1 history at the 
2003 Italian GP. The previous record had stood for 32 years, and on SpeedTV in the United States, we called it a record 
before race-winner Michael Schumacher had finished his slowdown lap. Naturally I assumed all the press would be 
reporting it, but instead we stood as the only people who had said anything, and it stayed that way for the next 24 hours. 
As it was my first season, I started to sweat on this stat...I even went as far as to send out a message to everyone saying 
that I’ve checked the numbers three times and every time it shows this was the fastest race ever. I was genuinely 
anticipating that I could have made a terrible mistake. It was only the next morning that another media outlet picked up 
on it. I’d beaten the rest of the F1 media by a full day. Two weeks later I was at the US Grand Prix sitting across from 
Jean Todt at dinner and chaperoning Sir Jackie Stewart. I wonder how my life would have been different had that stat 
been wrong! 
 
Thanks for all this. And I promise to listen to my Mum from now on... 
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Sean Kelly je statistikem pro hvězdy ve Formuli 1...nebo něco v tom smyslu. Pokud sledujete závody F1 na téměř 
kterémkoli západoevropském kanále, slyšíte Seanovy informace, aniž by jste si to uvědomovali. Před každým závodem 
Sean vypracuje několikastránkový a detailní seznam informací ohledně týmů, okruhů, pilotů a vozů. Tento dokument 
pak slouží komentátorům jako rychlá a snadno dostupná reference k různým statistikám, které pak mohou sdělovat 
posluchačům.  Pokud navštívíte nějakou velkou cenu osobně a koupíte si oficiální program...statisiky v něm také dodal 
Sean. Ačkoli pracuje většinou v pozadí, sem-tam se objeví například v podcastech, které hostují lidé jako Peter Windsor 
nebo Michael Lamonato, a na twitteru je v kontaktu se svými fanoušky jako @virtualstatman. Aleš Norský s ním měl 
během října možnost vést následující e-mail konverzaci. 
 
A.N. Sean, osobně si myslím, že to, čeho jsi dosáhl je docela obdivuhodné, ale nemůžu tvrdit, že úplně rozumím 
tomu, jak to přesně funguje. Mohl by jsi nám to pokud možno polopaticky vysvětlit, aniž by jsi musel vyzradit 
nějaké tajemství?  
 



Je to mnohem jednodušší, než si myslíš. Příprava se skládá hlavně ze studia dat a jejich ukládání, a především 
zjišťování, jak spolu všechny ty údaje navzájem souvisí. Není to nepodobné přípravě na důležitou zkoušku ve škole, s 
tím rozdílem, že tato zkouška se odehrává v přímem přenosu a správnost odpovědí kontroluje 50 milionů lidí! 
 
Tvůj systém používají stanice po celém světě...víš přesně, kolik jich vlastně je? 
 
Myslím, že nejvíce to bylo 21 národních TV přenosů. Teď už trochu méně, protože Formule 1 se postupně přesunuje na 
cetralizované vysílání, ale diváci ve všech oblastech stejně pořád slyší moje informace, jako předtím. 
 
Docela chápu, jak se komentátorům může hodit možnost trochu opepřit vysílání znaleckými hláškami typu 'jsme 
svědky stého umístění na stupních vítězů pro Kimi Räikkönena’ nebo ‘Lewis Hamilton dosáhl 80 pole position’ 
ale pokud vím, tak dodáváš informace přímo i týmům Formule 1. O co konkrétně se většinou zajímají? 
 
Zpravidla to jsou informace, které pak používají v tiskových prohlášeních, nebo při propagačních akcích. Například 
začátkem tohoto roku jsem dával dohromady balíček konkrétně pro Red Bull Racing k jejich 250 velé ceně v Monaku. 
Měl jsem i zakázky od různých členů týmů, které si pak berou na různé schůzky s ostatními konstruktéry a pár techniků 
dokonce čte moje páteční analýzy opotřebení pneumatik, což je spíše zábavné...já bych dal všechno za to vidět JEJICH 
analýzy!  
 
Když už jsme zmínili Kimiho, dosáhne na metu 50 nejrychlejších kol v závodě? 
 
Začíná to být čím dál méně pravděpodobné. Když teď píšu, má 46 nejrychlejších kol a jenom dva další starty s Ferrari. 
Tím nechci říct, že by u Sauberu byli neschopní, ale za celou svou existenci, která začala před 25 lety, mají na kontě 
pouze tři nejrychlejší kola jako konstruktér. 
 

 
 
Stejnou metodou teď dodáváš data i pro závody Formule 2? 
 
Dělám F2, GP3 a teď i Formuli E. Tyto juniorské série vyžadují trochu jiný přístup, protože nemají podobnou historii, 
jakou ke kariérám pilotů nabízí F1. U mladých pilotů se musíš více prohrabat jejich dosavadními výsledky a najít o nich 



něco zajímavého. Právě touto cestou jsem zjistil, že Esteban Ocon dokončil všechny závody monopostů, ve kterých 
startoval od Macau 2014 až do velké ceny Brazílie 2017. 
 
Pokud tomu dobře rozumím, jako hlavní zdroj dat používáš forix.com. Udržuješ si taky vlastní databázi, třeba 
pro kontrolu, nebo nějaké detaily, které na forix nejsou k dispozici? 
 
Máš pravdu v obou bodech. Mám svou vlastní databázi, která je uspořádaná trochu jinak než forix a umožňuje mi tím 
pádem posuzovat data z trochu jiného úhlu. Ale po pravdě řečeno, forix.com je natolik kompletní, že pokud víš, jak ho 
používat, můžeš z něho získat přes 80% potřebného materiálu. 
 
Když půjdeme úplně na začátek, byl tam kluk, kterého bavila Formule 1 a který později zjistil, že přes svoje 
technologické schopnosti může začít pracovat se statistikami zcela novým způsobem...nebo jsi byl spíše 
(promiň ten výraz) zapšklý ajťák, který náhodou přišel na to, že se zpracováváním statistik pro F1 může uživit? 
 
Určitě jsem byl oddaným fanouškem F1. Narodil jsem se v roce 1980 a první velkou cenou, kterou jsem viděl v televizi, 
byla Brazilie 1987...a od té doby jsem vynechal jenom dvě (Portugalsko 1989 a Monako 1992 pokud to někoho zajímá). 
Už tehdy jsem pokřikoval na televizi různé údaje, které komentátoři zaregistrovali třeba o deset minut později. Máma 
vždycky říkala, že z toho jednou můžu udělat kariéru, ale v té době jsem si nedovedl představit, že by někdo na takové 
věci mohl vydělat peníze. A z toho plyne poučení: Poslouchej mámu! 
 
Co si myslíš o současné F1. Podaří se Liberty Media všechno, čeho by chtěli dosáhnout a navrátí Formuli 1 
zpátky do zlatých časů...ať už to pro různé lidi znamená cokoli? 
 
To je na delší odpověď. V posledních letech pod taktovkou Bernie Ecclestoneho byla Formule 1 jako sport kompletně 
(a nebezpečně) zaklíněná do minulého století. Celková populace byla rok od roku starší, nebyl zájem se angažovat na 
sociálních sítích, sport samotný dokonce vůbec neměl oddělení pro styk s veřejností. 
 
Mladí lidé v roce 2018 nejsou mládež z roku 1968, mají mnohem více možností, které jsou okamžitě dosažitelné, a i 
celkově širší veřejnost používá média úplně jinak, než třeba jen před deseti lety. V tomto směru bylo zásadní, aby se 
Liberty pokusila dostat sport na dnešní úroveň a určitě na tom teď pracují. Bude to citlivý proces, někteří lidé přijdou o 
práci (já sám jsem kvůli tomu ztratil část zakázek) ale je to krátkodobé strádání ve prospěch dlouhodobého zlepšení. 
 
Je ironií, že závody samotné nejsou vůbec špatné. Spousta lidí se upíná na ‘staré časy’ ale reálně jsou vozy Formule 1 
vyrovnanější, než byly kdy předtím. Určitě je prostor udělat sem-tam nějaké menší změny, ale jde především o to dát co 
nejdříve do pořádku věci mimo samotné závodní tratě. 
 
Jistě, máš pravdu. Ale prestože před 30 a více lety byl rozdíl mezi pole position a poslední řadou na startu 
nejméně pět vteřin, závody byly často zajímavější, částečně i proto, že jsme neměli tu neprůstřelnou 
spolehlivost dnešních vozů. Dominace v F1 taky není ničím novým, přesto jsme ale nikdy neměli situaci aby tři 
týmy a dva piloti vpodstatě ovládli celé desetiletí. Od roku 2010 po letošní GP Mexika, Ferrari, Red Bull a 
Mercedes vyhráli 154 ze 175 velkých cen a už uplynulo 5½ roku od doby, kdy vyhrál někdo jiný (Lotus). Možná 
ještě horší je fakt, že tyto tři týmy obsadily 80% všech pozic na stupních vítězů, a v posledních dvou sezonách 
všechny tyto pozice, kromě jediné v každém roce (Baku). Vettel s Hamiltonem si rozebrali osm z devíti titulů 
mistra světa...a vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by se v tomto trendu mělo v dohledné době něco změnit. Řekl 
bych, že je toho potřeba udělat trochu víc, než jenom vyšperkovat profil Formule 1 na sociálních sítích. Dá se 
ale vůbec najít praktické řešení, které by uspokojilo většinu lidí? 
 
Podle mého názoru je zvýšená spolehlivost jenom důsledkem doby. Všechny typy špičkové dopravy jsou dnes 
spolehlivější, než byly před 30 lety. Kvalita výstupní kontroly je prostě mnohem lepší, než bývala. Souhlasím, že horší 
spolehlivost přispívala k nečekanějším výsledkům, ale to neznamená, že by samotné ZÁVODĚNÍ bylo lepší. Jak 
můžeme dosáhnout takového stupně nepředpovidatelnosti v dnešní době? V roce 2012, což je relativně nedávno, jsme 
měli sedm různých vítězů v prvních sedmi závodech, což jasně dokazuje, že je to možné i v době, kdy jsou vozy velmi 
spolehlivé. Akorát teď procházíme dobou, kdy některé týmy nejsou schopny držet krok. 
 
Jaký je Tvůj názor na DRS, nebo dokonce změnu bodovacího systému, obrácené startovní rošty, extra ballast, 
atd...? 
 
Nejsem fanouškem principu DRS, ale je pravda, že to v době dnešních přespříliš aerodynamicky závislých aut umožňuje 
alespoň nějaké předjíždění. DRS je taková náplast na mnohem větší problém, který Formule 1 není ochotna nebo 
schopna vyřešit. Žadný z těchto nesmyslných návrhů by nebyl potřeba, pokud by auta mohla vzájemně závodit v těsných 
vzdálenostech. 
 



 
A věčně se prodlužující 
kalendář závodů? 
 
Tady narážím na střet zájmů, 
protože více závodů pro mě 
znamená vyšší příjmy. Myslím, 
že jsem do F1 až příliš 
začleněn na to, abych mohl mít 
neutrální názor...ale ti, kteří 
musí cestovat na všechny 
závody by chtěli méně. Dochází 
to do bodu, kdy se nevyplatí mít 
stálý domov, protože v něm 
stejně skoro nikdy nejsi. 
 
Statistiky mistrovství světa 
samozřejmě sahají do roku 
1950. Stalo se Ti někdy, že jsi 
náhodou narazil na údaj, 
který Tě opravdu překvapil? 
 
Jim Clark: 25 vítězství a jedno 
druhé místo. Ten chlapík buď 
vyhrál, nebo nedojel. Úžasné. 
 
 
 

 
Když cestuješ na velkou cenu, je tvoje práce už hotová předem a ty si to jenom užíváš...nebo je pořád co dělat 
i během víkendu? 
 
Když dorazím do dějiště velké ceny, moje příprava je už hotová. Pak můžu jenom čekat na to, až auta vyjedou na trať 
abych mohl vkládat a analyzovat nové informace. To je základem mé jedinečné nabídky...že jsem schopen dodávat 
aktuální data během přímého přenosu. Každý může přijít s informacemi, pokud mají čas je zpracovat. Poptávka po mém 
systému je založena na tom, že mám odpovědi během pár vteřin...což je v živém vysílání zásadní. 
 
Kým musí někdo být, aby se mohl přihlásit na stránky virtualstatman.com? 
 
Stanicí, která vysílá přenosy F1 nebo konstruktérem F1. Vpodstatě jsem placen za to, že jim dodávám informace dříve, 
než je můžou sehnat kdekoli jinde, a proto tam není možný přístup veřejnosti. 
 
Mimo Formuli 1 Tě údajně baví triathlon a ironman. Byl někdy Tvým soupeřem i Jenson Button? 
 
Nikdy jsem proti němu nezávodil, ale pokud vím, tak Jenson dělá jenom poloviční-ironman, kdežto já jsem absolvoval 
celý závod ironman už třikrát. Ale abychom si rozuměli...on by mě porazil o několik hodin! Já jsem jenom amatér v mojí 
věkové skupině, který ještě půl roku před prvním startem ani neuměl plavat...kdežto Jenson je v elitní třídě. Opravdu 
obdivuju takový přístup k přípravě a fyzické kondici, zvláště ve srovnání s tím, čím jsem si sám prošel jenom proto, 
abych takový závod vůbec dokončil. 
 
Jak si získal členství v Automobile Club de Monaco? 
 
Není to o tom, co umíš, ale KOHO znáš! Dělal jsem nějakou práci pro dlouholetého člena klubu a on podal návrh na 
moje členství. Normálně je třeba doporučení od alespoň dvou členů, ale s ohledem na mou profesní pozici, byla přihláška 
schválena na základě jediného doporučení. Byl to opravdu vyjímečný den, když jsem v klubu přebíral členské 
příslušenství, na které jsem velmi hrdý. Na zdi visel portrét Grace Kelly, což určitě musí být moje vzdálená příbuzná. 
Takže možná mám nárok i na knížecí trůn...?! 
 
Taky jsem viděl nějaké odkazy na to, že Sean Kelly je i autorem knihy...ale nenašel jsem žádnou publikaci, která 
by Ti byla připisována. Jak to tedy je? 
 



V roce 2004 jsem napsal knihu o historii vývoje vozu Williams FW14B. Spolupracoval se mnou vynikající modelář Andy 
Mathews, který k tomu udělal model 1:12 tak detailně, že když ho mechanici od Williams viděli bez karosérie, mysleli si, 
že se jedná o skutečné šasi! Kniha už se netiskne, ale pokud vím, tak se pořád prodává až za $100. Sám mám jenom 
jeden výtisk. 
 
Podle posledních zpráv pracuješ i na nějakém filmu? 
 
Dokončuju dokument o fotbalovém klubu Columbus Crew a jejich možnému přesunu do Austin. Je to o tom, jak se díky 
nadšení obyčejných fanoušků daří nemožné...záchrana klubu navzdory přáním jeho majitele a i samotné ligy. Natáčení 
je prakticky hotovo, teď jde o to, co s tím bude dál. Už jsem měl nějaké nabídky od televize i významných filmových 
festivalů, ale po pravdě řečeno, nemám zájem se stát filmařem. Pustil jsem se do toho ze záliby a pokud se ničeho 
nedosáhne, nebude mi to až tak moc vadit. Formule 1 je to, co mi jde nejlépe. 
 
Prost nebo Senna? 
 
Na jedno kolo? Bez debat Senna. Na celý závod, to záleží na tom, jaká jsou zrovna pravidla. Prost vynikal v době, kdy 
bylo zapotřebí opatrně hlídat pneumatiky, brzdy, palivo, atd...letos by byl určitě vynikající. Senna byl vždycky nejlepší, 
když na to prostě musel šlápnout a jet co to dá. Pokud by nezemřel, byl by skvělý v době kdy se doplňovalo palivo, což 
by asi moc nevyhovovalo Prostovi. Prost skončil v tu pravou dobu...na konci roku 1993, rok před tím, než bylo doplňování 
paliva znovu povoleno. 
 
A zapoměl jsem se na něco zeptat? 
 
Kromě “Jak jsi se dostal k takové práci?” a “Potřebuješ asistenta?” se mě lidi většinou ptají, jestli mám nějakou oblíbenou 
statistiku. S ohledem k tomu, jaký to mělo dopad na mou budoucí kariéru musím říct, že to bylo vyhlášení nejrychlejší 
Grand Prix v historii během velké ceny Itálie 2003. Předešlý rekord se držel celých 32 let a my na americké SpeedTV 
jsme to prohlásili za nový rekord ještě pred tím, než vítězný Michael Schumacher vylezl z auta. Pochopitelně jsem 
předpokládal, že to budou zmiňovat všichni, ale místo toho jsme byli jediní po celých příštích 24 hodin. Byla to moje 
první sezona jako oficiální statistik a začal jsem panikařit...dokonce jsem všem poslal zprávu, že jsem všechno třikrát 
znovu prověřil a všechno nasvědčuje tomu, že to skutečně byla nejrychlejší GP v historii. Opravdu jsem měl obavy, že 
jsem někde udělal chybu. Konečně druhý den to potvrdila i ostatní média. Porazil jsem tehdy všechny o celý den. Už o 
dva týdny později jsem na velké ceně USA večeřel s Jean Todtem ve společnosti Sira Jackie Stewarta. Někdy přemýšlím 
o tom, jak by můj život vypadal, kdyby ta statistika opravdu byla špatně! 
 
Díky za to všechno a slibuju, že teď už budu mámu poslouchat... 
 


