
PŘÍLOHY  

Příloha č. 1: Rozhovor s Tomášem Gescheidtem 

Tomáš Gescheidt se narodil v roce 1950, od šesti let pak chodil na brněnské motocyklové 

závody jako fanoušek. Do dneška vynechal pouze dva, a to jednou z důvodu jeho návštěvy NSR 

a podruhé, když byl na vojně. Od roku 1977 jezdí na Velkou cenu jako fotograf. Do roku 1990 

pracoval pro odbor propagace Grand Prix České republiky, po pádu komunistického režimu 

pak začal fotit pro různé časopisy. Jako externí redaktor/fotograf pracuje do dnešního dne. 

 

Vy jste fotil jak na starém, tak na novém okruhu. Co se pro vás, fotografa, za tu dobu 

změnilo? 

„V roce 1977 se jezdilo na starém okruhu až do roku 1982. V roce 1987 byl postavený nový 

automotodrom, takže já jsem vlastně měl pět, šest let možnost fotografovat na starém okruhu. 

Zatímco teď musíte mít pas, abyste mohli chodit podél trati, tenkrát to všechno fungovalo na 

čestné slovo. Musel jsem se domluvit, že bych na daném místě rád fotografoval a ten traťový 

komisař řekl buď ano, nebo ne. S tím, že v řadě případů řekl ne, takže jsem musel vyhledat 

prostor, který byl více bezpečný.“ 

 

Bylo pro fotografy vymezené, kam mohli chodit? 

„Na starém okruhu byly takzvané zakázané úseky, kam se nesmělo. Pokud tam člověk šel, tak 

poprvé se stalo, že ho traťový komisař vážně upozornil, že tady teda fotit nemůže, a pokud tam 

fotil podruhé, tak mu třeba mohl sbalit akreditaci. Ale já jsem takové věci nikdy nedělal. Když 

jsem někam přišel a byl jsem tam poprvé, zeptal jsem se, jestli tam můžu fotografovat, a ten 

traťový komisař mi řekl ne, ztraťte se nebo nemám na vás čas, tak jsem si musel najít takové 

místo, kde se fotografovat mohlo. 

Obecně v minulosti závody tak bezpečné nebyly. V okolí tratě byly balíky slámy a podobně. Já 

osobně jsem nikdy nefotografoval ze zakázaných prostor a vždycky jsem se díval, aby se něco 

nestalo.“  

 

 



Musel jste v té době žádat o nějaké zvláštní povolení, abyste mohl u trati fotit? 

„Podle mého názoru byl v minulosti problém se na motorky vůbec dostat, protože v Česku 

existoval Klub motoristických novinářů, který shromažďoval pouze profesionály. Já jsem 

profesionálem nikdy nebyl, takže z tohoto důvodu jsem se ani nesnažil nějak se tam dostat. 

Právě v období komunismu jsem ale fotografoval pro odbor propagace s tím, že jsem se dostal 

i do boxů a měl jsem oficiální povolení fotografovat u trati. 

Ale i teď je to poměrně složité. Když si žádáte o novinářský průkaz, musíte poslat společnosti 

Dorna základní údaje s tím, že po vás chtějí vaše fotografie z posledních dvou ročníků. Já třeba 

vůbec nevím, co to znamená pro nováčky. To člověk snad nemá ani šanci akreditaci získat.“ 

 

Fotil jste za komunistického režimu i v zahraničí? 

„V letech 1981 až 1986 jsem jezdil fotit do Jugoslávie s tím, že ta Jugoslávie byla jediná, kam 

se dalo vycestovat. Byl k tomu potřeba devizový příslib, na to jsem měl nějaké známé. Když 

začínal nový rok, tak jsem odešel za nějakou sekretářkou v Československé obchodní bance, 

připomněl jsem se, dal jsem jí bonboniéru nebo něco takového a potom mi přišel devizový 

příslib a já jsem vyrazil. Po roce 1989 se to úplně uvolnilo, předtím to byl problém.“ 

 

Byla na brněnských závodech nějaká omezení? 

„Byla tam řada agentů Stání bezpečnosti, kteří přihlíželi závodům a všechno hlídali. Vím, že 

na mě pár lidí donášelo, ale nikdy jsem po tom víc nepátral. Možná bych byl až překvapený, 

kolik jich bylo. 

Problém byl se závodními motocykly. Já jsem teda nikdy nezávodil, ale kvalitní motocykly se 

tenkrát vyráběly v Japonsku, Itálii a tak dále a naši jezdci si je museli za poměrně složitých 

podmínek kupovat. To byl někdy velký problém.“ 

 

I z povídání starších jezdců mi přijde, že byla v paddocku atmosféra uvolněnější. 

„Ano, je to pravda. Tenkrát se říkalo, že je to takzvaný kontinentální cirkus, který jezdil závody 

mistrovství světa i závody nemistrovství světa, jako byla zpočátku i Grand Prix České 



republiky. Závodníci si po večerech grilovali nějaké dobroty, myslím, že to bylo výrazně 

volnější než dnes, kdy je to hodně profesionalizované.“  

 

Bylo pro vás i díky tomu jednodušší dostat se k jezdcům? 

„Ano. Já jsem třeba v roce 1981 navázal kontakt s jedním německým závodníkem. Byli jsme 

i u jeho otce na chatě u Mnichova a s tímto pánem jsme se nějakým způsobem navzájem oblíbili 

a hovořili jsme v té době, kdy to bylo řekněme trestné, o politických problémech.  

Nebo třeba jednou Eddie Lawson slíbil, že k nám přijde na návštěvu. S manželkou jsme 

přemýšleli, co budeme vařit, věděli jsme, že třeba nemá rád hřiby. I když jsem už v té době 

fotografoval, během našeho setkání jsem nepořídil jediný záběr. Eddie Lawson k nám tehdy, 

v roce 1987, přišel se svojí přítelkyní a ta návštěva byla obrovsky příjemná.“ 

 

Fotit na kterém okruhu pro vás bylo zajímavější? 

„Teď jsou závody bezpečnější, to znamená, že se zdaleka neodehrává takové množství tragédií 

jako v letech minulých, důsledkem toho ale je, že se fotografuje z větší vzdálenosti. To je asi 

největší rozdíl. 

Ty závody před tím, než je převzala Dorna, byly výrazně nebezpečnější. Já osobně jsem viděl 

třeba tragickou havárii Billa Ivyho na Sachsenringu, to mi bylo devatenáct let a říkal jsem si, 

proč to vůbec dělám. Jel jsem tam tehdy vlakem, neměl jsem domluvené, kde budu spát. 

A samozřejmě pršelo, tak jsem se v dešti, zmoknutý, vydal do nějakého campingu a říkal jsem 

se svojí lámanou němčinou, jestli bych někde mohl přespat. A oni, že ať jdu za nimi. No, 

a nakonec to skončilo tak, že jedna parta, která tam měla dva stany, mi jeden půjčila. Výsledek 

byl takový, že jich pět nebo šest spalo v jednom stanu a já jsem spal sólo.“ 

 

A na kterém okruhu fotíte nejradši? 

„Byl jsem čtyřiadvacetkrát v Assenu.“ 

 

 



Ano, to je hezký okruh. Také jsem tam byla… 

„Tak pokud jste tam byla, tak to asi nemusím vyprávět. Je tam nádherná trať. Určitě je mojí 

nejoblíbenější.“ 

 

Plánujete si dopředu, co budete na Velké ceně fotit? 

„Většinou fotím jeden rok z vnitřní strany a druhý rok ze strany vnější. Některé fotografie si 

archivuji a vždycky si pak k sobě přiřazuji fotky zatáček z vnitřku i vnějšku. Jinak obecně si 

plánuji dopředu, kam půjdu. Defacto přes ten víkend obejdu celý okruh.“ 

 

Máte fotku, které si ceníte? 

„No ježišmarja! Angličané vydávají ročenku Motocourse, ve kterém jsem měl několik 

fotografii s tím, že poslední fotografii jsem tam měl v roce 1998. To jsem fotil stopětadvacítky 

a v posledním kole havaroval vedoucí jezdec a já jsem se k tomu nachomýtl. S tím, že letos 

Aron Canet vyhrál závod Moto3 a já jsem ve warm-up vyfotil jeho havárii, se kterou jsem letos1 

obeslal i ročenku Motocourse. Říkali mi, že ji zařadí, když se stane mistrem světa.“  

 

 

1 Rok 2019 



Příloha č. 2: Fotografie Tomáše Gescheidta – Kork Ballington a Anton Mang, 19792 

 

 

 
2 Zdroj: Tomáš Gescheidt 



Příloha č. 3: Fotografie Tomáše Gescheidta – Wilco Zeelenberg a Giacomo Casanova, 

19863 

 

 
3 Zdroj: Tomáš Gescheidt 



Příloha č. 4: Fotografie Tomáše Gescheidta – Valentino Rossi, 20184 

 

 
4 Zdroj: Tomáš Gescheidt 



Příloha č. 5: Fotografie Tomáše Gescheidta – Marc Márquez, 20195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Zdroj: Tomáš Gescheidt 



Příloha č. 6: Rozhovor s Luďkem Hubáčkem 

Luděk Hubáček pracuje jako vedoucí motoristické sekce v Českém rozhlase. Setkání s ním 

proběhlo v kavárně Rozhlasu a trvalo přibližně hodinu a půl.   

 

Jak dlouho jako redaktor jezdíte na závody MotoGP? 

„Šestým rokem. Spoustu času mi zabírá už samotná příprava před GP, protože se neřeší jen 

závody jako takové, ale řeší k tomu i problémy s dopravou a ubytováním, takže jen dva dny mi 

zabere příprava, než odjedu do Brna. A tam odjíždím tři dny před závody. Chodím tam na 

tiskovou konferenci, která bývá den před tréninkem, a druhý den… Víte, lidi hlavně v tom 

rozhlasovém podání zajímá hlavně atmosféra. Samozřejmě se zajímají i o výsledky, ale to je 

tam jako podružné. Přibližujeme tak MotoGP lidem také jinak, protože závody jako takové by 

jim nemusely tolik říct. Osobně jsem dělal třeba několik reportáží o záchranné službě na okruhu, 

kdyby se stalo nedej bože něco tragického. Vždycky si vyberu jeden pohled a dělám minimálně 

tak dvě reportáže z toho okolí, co se děje na MotoGP. Že tam třeba během jednoho týdne 

najedou stovky kamionů s těmi motorkami. To jsou podle mě věci, které posluchači více 

vstřebají, než kdybychom jim řekli jo, vyhrál třeba Rossi.“ 

 

Před příjezdem na okruh bývají hlavně v neděli kolony. V kolik hodin na okruh vyrážíte? 

„Ve čtvrtek si vyzvedneme akreditaci, porozhlédneme se, podepíšeme si v press centru svá 

místa, samozřejmě se snažíme o ta nejlepší. V pátek a v sobotu jezdíváme obvykle na půl 

sedmou, na sedmou. A na hlavní závod taky tak brzy, protože pak už je obtížné proplést se mezi 

fanoušky. Nikdy jsme na okruh nepřijeli na okruh později než v osm ráno.“  

 

Který den je pro vás nejnáročnější? 

„Ten závodní den je asi nejtěžší. Musíte nabídnout posluchači něco na ráno, musíte udělat 

zprávy typu v kolik se pojedou závody, jaké byly tréninky a podobně. Hned ráno po 

takzvaných warm-upech chodíme vyzpovídat české jezdce. A to je hrozně o nervy. Když si 

vezmu, že se to jezdí hrozně za sebou, odjede se Moto3, kde jezdí Jakub Kornfeil, nějak se mu 

zadaří, a jezdci této kategorie jsou v paddocku až úplně vzadu. Teď je tam hlouček novinářů 

a on všem věnuje dejme tomu deset minut. Potom zase běžíte celou cestu zpátky do tiskového 



centra, kde musíte co nejrychleji udělat tiskovou zprávu. Pak začnou závody, řešíte závody, 

mezitím pak běháte za jezdci, ptáte se jich, jak se jim dařilo a podobně. Nejdříve musíte pokrýt 

zpravodajství, přichystat nějakou zprávu o tom, že se to už dojelo. No, takže ve výsledku 

odjíždíme z okruhu kolem šesté.“ 

 

Snažíte si také domlouvat rozhovory přímo s jezdci? 

„Ano, třeba s Karlem Abrahamem, který závodí v té nejsilnější kubatuře. Třeba s ním jsem 

dělal rozhovor o tom, jak trénuje, nebo s kým třeba jezdí na závody. Jeho táta byl vlastně taky 

závodník, a i díky němu teď samozřejmě Abraham může závodit.“ 

 

Chystáte si reportáže i dopředu? 

„Ne, jde o reportáže přímo z místa. Časově je to hrozně individuální. Musíte si nejdříve 

domluvit rozhovor, na který někdy čekáte strašně dlouho, třeba až po odjetí tréninku, 

kvalifikace, a pak na něj máte deset patnáct minut. Něco se dá udělat den dopředu, třeba věci 

typu, jakým způsobem se udržuje závodní okruh, ale aktuální věci, které se dětí ten den, že je 

tam horko, závodní dráha má tolik a tolik stupňů, jak jsou připraveni organizátoři, tak to 

víceméně děláte na koleni. Natočíte to, běžíte do press centra a tam se snažíte to nejrychleji 

připravit.“ 

 

Kolik vstupů máte během víkendu? 

„Za víkend bývala dopoledne minimálně jedna reportáž, odpoledne reportáž a mezi tím živé 

vstupy typu, jak se připravují jezdci, jak to zvládají fanoušci, jestli se odjel hlavní závod, takže 

se to všechno odvíjí okolo dění závodu. Ty reportáže jsou ve stylu navození atmosféry, takže 

kolega se třeba minulý rok proletěl v helikoptéře, která monitoruje závody seshora.“  

 

Když jste zmínil svého kolegu. Kolik lidí z Českého rozhlasu na závody jezdí? 

„Když se jezdí na GP, tak zatím jeli vždycky dva redaktoři z Prahy a jeden redaktor z Brna 

a bylo to rozdělené tak, že redaktor z Brna dělal dopravu, kde nechat auto, pozor na zloděje 

a tak, a já jsem měl s kolegou tyto věci okolo MotoGP.“ 



Jakou techniku si s sebou vozíte? 

„Máme nahrávadla v MP3, můžeme si k tomu připojit externí mikrofon se sluchátky. Já tomu 

říkám, že je to taková ufonská práce, protože jste středem pozornosti. Když má někdo sluchátka 

na uších a mikrofon v ruce a chodí tam mezi tisíci opilými fanoušky, tak jsme někdy terčem 

posměchu. Což mě ale vůbec nevadí, naopak to někdy otočíme i v reportáži. 

Jinak si vozím vlastní notebook, MP3 nahrávač a externí mikrofon A ještě takové zařízení ve 

velikosti malé kabely se dvěma simkartami. Přes datový tok se jím připojíte do systému rádia. 

Je to slyšet, jako bych byl ve studiu i s těma ruchama, jako posluchač tak dostanete čistý zvuk. 

Když to ale porovnám s minulým stoletím, tak bych řekl, že to máme poměrně jednoduché. 

Vezmeme si malé nahrávadlo a notebook a můžeme jet. Nechci říkat, že je to úplně brnkačka, 

ale je to o hodně jednodušší než dříve, kdy se všechno propojovalo přes telekomunikace.“  

 

Dříve se vysílaly živé reportáže ze závodů. Víte, proč se od toho upustilo? 

„Co se říká, co vlastně i vyplývá ze schématu, tak schéma Českého alias Československého 

rozhlasu se měnilo. Dříve toho sportu, i celosvětového, nebylo tolik. Od 30. let se jezdily 

automobilové závody a od 50. let motocyklové a redaktoři tomu mohli věnovat víc času. Dnes 

je průměrná stopáž reportáže pro ranní vysílání minuta dvacet, pro odpolední pak minuta 

čtyřicet až minuta padesát. A do těch necelých dvou minut vy musíte vměstnat ani ne úplně 

všechno, ale alespoň to nejzajímavější. To dříve nebylo, dříve na to měli třeba pět minut.  

Navíc dneska kvůli atraktivnosti bude Radiožurnál teď vysílat radši hokejové mistrovství světa 

nebo fotbalový zápas reprezentace nebo tenis, který má široký záběr v rámci České republiky, 

a to MotoGP už se dělá jenom vstupy. Dělají se vstupy z královské kubatury, pokud máme 

někoho v těch nižších, tak se většinou dělá vstup ze startu a pak ze závěru, kdy se jedou třeba 

poslední dvě nebo jedno kolo. A už se reportuje jenom to finále.  

Díky tomu, že se mediální svět tolik změnil, neudržíte pozornost posluchače. Teď se hodně 

mění formát rádia jako celku. Dříve byly většinou hodinové bloky, typu, dám příklad Ranní 

Radiožurnál, pak dopoledne s někým a každý den měl motorismus svůj hodinový pořad. 

Jmenovalo se to Motorevue, vysílalo se to od jedné hodiny do dvou a měli jste čas odvysílat 

několik příspěvků. Postupně, jak se rádio a doba měnily, začalo se upouštět od hodinových 

bloků, protože posluchač nemá zájem poslouchat hodinovou reportáž třeba o autech.“ 



Máte nějaké informace o tom, zda se třeba v Radiožurnálu do vysílání ze závodu během 

komunismu zasáhla politika? 

„V té době se i kvůli tomu, že bylo spoustu ruských jezdců, závod jmenoval Závod družby 

národů. Ale že by se tam odvíjela politika, to asi ne. Vyhrávali jezdci z celého světa.“ 

 

Co můžu z laického pohledu říct, tak mi přijde, že dává Radiožurnál závodům MotoGP 

více prostoru než jiná rádia. 

„No, ono to začalo získávat hodně prostoru poté, co začaly být problémy s financováním 

MotoGP. Zamotá se do toho víc politiky a ano, řeší se to. Je atraktivní to, že se každý rok řeší, 

jestli vůbec Česká republika má na to, aby se v Brně jel světový závod. Jsou okolo toho různé 

dohady politického charakteru spíše než sportovního, protože ten okruh by to sám finančně 

neutáhl.“  



Příloha č. 7: Rozhovor s Jaroslavem Peškem 

Jaroslav Pešek je traťovým komisařem Masarykova okruhu. Pracuje na něm už od 80. let, kdy 

se ještě závody Mistrovství světa silničních motocyklů jezdily na takzvaném starém okruhu. 

Kontakt na něj poskytl tiskový mluvčí Automotodromu Brno Petr Boháč. Rozhovor probíhal 

telefonicky. 

 

Jak mi prozradil pan Boháč, vy jste pracoval ještě na takzvaném starém okruhu. Máte 

tedy určitě nějaké vzpomínky i na to, jak to během závodů chodilo za komunismu. Jak se 

z vašeho pohledu tehdejší režim díval na mistrovství světa? 

„Začal jsem na okruhu dělat až v 80. letech, ale co si pamatuju, tak to vždycky byla velká sláva. 

Oni vlastně i Velkou cenu přejmenovali na Závod družby národů. Vždycky se tam sjela spousta 

politiků, chtěli se ukázat.“ 

 

Lišily se v té době nějak vaše pracovní úkoly? 

„Tenkrát jsme se vždycky před konáním závodů týden před nimi v pátek sešli, řekli jsme si, 

kdo a co bude dělat a vyfasovali jsme montérky. Takové ty staré overaly. V pondělí se se pak 

sešli přímo na okruhu a rozházeli jsme balíky se slámou, které tam fungovaly jako ochranné 

bariéry. Po ukončení závodu jsme měli zase slezinu, na které jsme dostali pamětní medaile. 

Dnes je to jiné. Všichni traťoví komisaři musí před zahájením sezóny napsat testy jak ze zásahu, 

tak z pravidel, jako třeba jaká vlajka, co znamená a tak. Pak se účastníme zdravotních 

a protipožárních školení a kdo tyto testy neudělá, tak má smůlu a nemůže sloužit.  

Posun je pak také v tom, že máme vysílačky a máme přímý kontakt s dispečinkem. To na tom 

minulém okruhu nebylo. Byli tam dva telefoňáci a dva traťáci na jednom místě a ta komunikace 

byla složitější.“ 

 

Kolik přibližně traťových komisařů na okruhu pracuje? 

„To se mění. Ale je škoda, že dnes tu práci dělají lidé jen kvůli penězům. My jsme kdysi sloužili 

třeba i jen za svačinu, vystačili jsme si s desetikorunou nebo dvacetikorunou na den. Měli jsme 

to pravé motoristické srdce. Dnes dostáváme 115 korun na hodinu a jim se to zdá málo. Navíc 



by někteří nejraději jezdili jen když se koná mistrovství světa nebo nějaká jiná větší akce, ale 

třeba když jsou klubové jízdy, na kterých bývá nejvíc práce a zásahů, ta na ty je lidí málo.“ 

 

Zmínil jste ochranné bariéry, jak ty se za ty roky změnily? 

„Na starém okruhu šlo jen o balíky se slámou, to ty jezdce moc neuchránilo. Na novém okruhu 

sice byly první dva roky taky balíky se slámou, hned potom ale byly vyměněny za látkové, a za 

další tři roky se nahrazovaly balíky, které určila Dorna. Dnes je tam trojitá ochrana. Navíc, 

diváci se tenkrát dostali přímo ke svodidlům, to dnes neexistuje. Tenkrát, když bylo nějaké 

místo na okruhu zakázané, tak se tam natáhly jen takové ty policejní pásky a pověsila se tam 

cedule. Třeba stání na Veselce bylo úplně zakázané.“ 

 

A ani novináři nemohou všude… 

„Ano. Dnes na obslužku můžou jen akreditovaní novináři, musí mít ale správný typ paddock 

passu. A jak už jsem řekl, jsou tam kryti svodidlama, dvojitýma gumama a ještě balíkama. 

Navíc je před nimi dvacet, třicet metrů velká štěrková zóna, takže by se jim stát nic nemělo. 

Kdežto na starém okruhu se novináři nacpali, kam mohli. Nic je nechránilo. Dnes, když někdo 

vytáhne foťák a cpe se přes svodidla, tak na něj zahvízdáme, a když toho nenechá, zavoláme 

sekuriťáky, kteří ho sbalí, dotáhnou na dispečink a tam mu můžou třeba i vzít akreditaci.“ 

 

Když se ještě vrátíme k bezpečnosti. Co kromě ochranných bariér se změnilo? 

„Spousta věcí. Dnes je to hodně o bezpečnosti. Tenkrát tam stály dva vozy hasičů, pár doktorů, 

dnes, když se na to podívám, tak na každé stanici je někdo s hasicím přístrojem, lékař. Celkově 

je pak na okruhu několik vozů sanitek.  

Když závodník spadne, tak mu dnes stačí nasednout na přichystaný moped, který ho odveze 

zpět do paddocku a třeba jezdci z MotoGP můžou hned skočit na další motorku.“ 



Příloha č. 8: Plán automobilové závodní dráhy Masarykova okruhu u Brna 6 

 

 
6 VAČKAŘ. O. Plán automobilové závodní dráhy Masarykova okruhu u Brna [kresba]. 1930. In: Radiojournal. 

8(39), s. 3. 



Příloha č. 9: Kresba: Serpentiny nad Ostrovačicemi 7 

 

 

7 DOSTÁL. Serpentiny nad Ostrovačicemi [kresba]. 1930. In: Radiojournal. 8(39), s. 4. 



Příloha č. 10: Ukázka článku Haló – III. Masarykův okruh autorka J. M. Janatky 8 

 

 
8 Zdroj: autorka práce 



Příloha č. 11: Titulní strana časopisu Radiojournal z 28. září 19359 

 

 
9 Zdroj: autorka práce 



Příloha č. 12: Ukázka žánrově nezačlenitelného článku Masarykův okruh u Brna autora 

V. Kocha 10 

 

 
10 Zdroj: autorka práce 



Příloha č. 13: Ukázka z kroniky Masarykova okruhu (rok 1930)11 

 
11 Zdroj: autorka práce 



Příloha č. 14: Ukázka z kroniky Masarykova okruhu (rok 1956)12 

 

 
12 Zdroj: autorka práce 



Příloha č. 15: Ukázka z kroniky Masarykova okruhu (rok 1987)13 

 

 

 
13 Zdroj: autorka práce 


