
 
“Should I tell them there is an engine problem?” “No, simply tell them the truth...I was afraid to continue!” 
This conversation allegedly took place during the 1976 season finale in Fuji, between Ferrari’s ‘risen 
from death’ star driver Niki Lauda and Scuderia team manager Daniele Audetto. The Austrian had just 
abandoned the race, started in heavy rain, and by doing so offered the World Championship title to 
James Hunt. Those few words firmly planted Lauda and Audetto into annals of motorsport history. The 
Italian then moved on to lead all sporting affairs for the FIAT corporation, but later returned to Formula 
1 to advance the efforts of Arrows and Super Aguri teams, for example. And the 76-year old gentleman 
still is in F1 today...and in crucial capacity, as Roman Klemm found out in July, during an exclusive 
interview in Gröbming, Austria. 
 
R.K. Lately, you were spotted at a number of historic meetings. Do you now spend your time just 
meeting old friends? 
 
D.A. Not at all! I am fully engaged in the cotemporary Formula 1, as an advisor to Liberty Media. My 
involvement is in the development of rules for the new era that begins in 2021 and I see my main role 
in looking for ways to enable another two or three teams to join the World Championship. 
 
Liberty boss Mr. Chase Carey must be trying to make his sport more attractive for larger 
audiences... 
 
Precisely...and not only that. First of all, we must ensure that more teams can afford to join the 
competition. We need bigger grids. And then there is the attraction factor. In the 1970s, ten different 
drivers from teams like Ferrari, Tyrrell, Lotus, Brabham, March, or even Ligier, could basically win any 
given race. This variety, in combination with greater unpredictability, created the excitement...and we 
simply don’t have that today. 
 
These days, it is already clear ahead of qualifying that first row will be Mercedes, second row 
Ferrari... 
 
...and Red Bulls on third row. That is not good...although I have to say that the last three races were 
pretty good. 
 
You sound like one of us purists. But how do you ensure that it all does not get stuck in the loop 
of verbal polemics? 
 
Bernie Ecclestone’s fault was to allow Formula 1 to be grossly overrun with technology. Smaller teams 
simply cannot afford such rate of development. We have to deal with that. Plus, we need to introduce 
rules that will allow the engineers to again explore new ways of looking at things. I need to mention that 
Mr. Carey is only involved in financing the whole thing. Ross Brawn and I work on designing the rules 
together. 
 
That was the price Ecclestone paid for greater involvement of car manufacturers. Will your rules 
provide options for return of customer teams that could buy cars from other competitors? 
 
No, this will probably never be possible again. Our goal is to have rules that would lower expenditure 
demands on teams, and promote the skill and courage of exciting drivers, such as Max Verstappen. 
 
Ecclestone used to say that Formula 1 needed a fast German and a black driver. Both these 
dividends have been spent. I suppose a fast pretty girl would come handy, perhaps Sophia 
Flörsch from Germany? 
 
For sure. That Macau accident generated lot of media attention. How old is Sophia now..? 
 
Just 18. 
 
Let’s see how she continues to develop over the next few years... 
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„Mám jim říct, že je problém s motorem?” „Ne, klidně řekni pravdu...měl jsem z pokračování v jízdě 
prostě strach!“ Tento klasický rozhovor se údajně odehrál při posledním závodě sezony 1976 ve Fuji, 
mezi jedničkou Ferrari, čerstvě ‘z mrtvých vstanuvším’ Niki Laudou a sportovním manažerem Scuderie, 
Daniele Audettem. Rakušan pro hustý déšť právě vzdal rozhodující velkou cenu Japonska a de facto 
tím titul mistra světa bez boje nabídl James Huntovi. Jak Lauda, tak i Audetto se tak nesmazatelně 
zapsali do dějin motorsportu. Ital poté postoupil na post ředitele všech sportovních aktivit koncernu FIAT, 
později se ale vrátil do Formule 1 mimo jiné jako manažer stájí Arrows a Super Aguri. Ve Formuli 1 je 
šestasedmdesátiletý gentleman stále...a to ve velmi důležité a rozhodující roli, jak se Roman Klemm 
dozvěděl v červenci, při exklusivním rozhovoru v Rakouském Gröbmingu. 
 
R.K. Je Vás teď častěji vidět při historických podnicích. Užíváte si již jen takových setkání se 
starými přáteli? 
 
D.A. Kdepak! Jsem plně zapojen do dění kolem dnešní Formule 1, coby poradce firmy Liberty Media. 
Podílím se na vytvoření pravidel pro novou éru od roku 2021 a za svou hlavní úlohu považuji najít cestu, 
jak umožnit dalším 2-3 novým týmům vstup do mistrovství světa. 
 
Šéf Liberty, pan Chase Carrey se musí snažit o to, aby se jeho sport stal přitažlivějším pro širší 
obecenstvo... 
 
Přesně tak...a nejen to. Zaprvé se musíme postarat o to, aby si účast mohlo dovolit provozovat více 
týmů. Potřebujeme větší startovní pole. A pak ta přitažlivost. V sedmdesátých letech mohlo vpodstatě 
každý závod vyhrát kolem deseti jezdců z týmů Ferrari, Tyrrell, Lotus, Brabham, March nebo i Ligier. 
Tato pestrost, kombinovaná s větší nepředvidatelností, se postarala o vzrušující napětí...a to 
momentálně prostě chybí. 
 
Dnes je již před kvalifikací prakticky jasné, že v první řadě budou stát Mercedesy, ve druhé 
Ferrari... 
 
...a ve třetí Red Bully. To není dobré...i když myslím, že poslední tři závody byly docela zajímavé. 
 
 
 



Mluvíte jako jeden z nás puritánců. Jak ale chcete dokázat, že nezůstane jen u verbální 
polemiky..? 
 
Bernie Ecclestone chyboval v tom, že dopustil totální přetechnizovanost Formule 1. Menší týmy si prostě 
takové tempo vývoje nemohou dovolit. Tady musíme zasáhnout. A také v tom, že nová pravidla opět 
umožní technikům hledat nové cesty. Musím ovšem upřesnit, že se pan Carrey stará výhradně o finance 
projektu. Pravidla řeším společně s Ross Brawnem. 
 
To je daň, kterou Ecclestone zaplatil za zvýšené angažmá automobilek. Vytvoříte třeba možnosti 
za kterých by si daný soukromý tým mohl koupit a nasadit vůz jiné značky? 
 
Ne, k takové konstelaci už asi nikdy nedojde. Našim cílem je představit pravidla, která týmům sníží 
finanční nároky a zároveň posunou do popředí kumšt odvážných a dravých pilotů typu Max 
Verstappena. 
 
Ecclestone říkával, že Formule 1 potřebuje rychlého Němce a taky černocha. Oba tyto trumfy už 
jsou spotřebovány. Asi by teď píchla rychlá a hezká holka, jako například Němka Flörschová? 
 
Ano, jistě. Ta její nehoda v Macau se postarala o ohromný rozruch. Kolik je Sophii let..? 
 
Teprve osmnáct. 
 
Tak uvídíme jak bude příští roky zrát... 
 


