
2 Čo vidíš, to dostaneš

V osemdesiatych rokoch som bol jedným z prvých ľudí vo Veľkej 
Británii, ktorí používali mobilný telefón. Ten môj vážil viac, než 
v tom čase vážila Holly a bol aj takmer taký veľký ako ona. Nazývať 

ho tehlou by bolo urážkou tehly. Keď sa však rozmery mobilov zredukovali 
na praktickejšiu veľkosť, ich používanie sa rýchlo rozšírilo a úplne zmenilo 
spôsob podnikania. Už som nemusel byť tak často na určitom mieste v sta-
novený čas a mohol som namiesto toho tráviť viac času so svojimi deťmi 
v prírode alebo len tak na chvíľu niekam zmiznúť. Neznášal som prácu pri 
písacom stole a zistil som, že mobily dokážu zmeniť spôsob práce, poskytu-
jú väčšiu slobodu a pohodlie.

Nápad založiť Virgin Mobile prišiel v roku 1999. Sedel som v kuchyni 
u nás doma v Holland Parku, vybavoval som nejakú korešpondenciu, keď 
zrazu vošiel Will Whitehorn, vedúci oddelenia komunikácie, a začal mávať 
dákym kusom papiera.

„Vieš, čo sa stalo, Richard? Vyhrali sme cenu.“
„Výborne. Akú?“ zaujímalo ma.
„V podstate... som ju vyhral ja.“ Položil ten papier predo mňa na stôl. 

Bol to účet za telefón. „Nútil si ma volať tebe a všetkým novinárom v kraji-
ne tak často, že mi Britské telekomunikácie udelili cenu za najvyšší účet za 
telefón v celej Británii.“

Willov účet ma donútil zamyslieť sa. Nie v tom zmysle, že by som ho 
mal menej často otravovať, ale premýšľal som, prečo niekomu platíme toľ-
ko peňazí za naše hovory. Prečo by sme si nemohli založiť vlastnú telefo-
nickú spoločnosť?
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V roku 1998 sa predaj mobilných telefónov vo svete zdvojnásobil na 
162,9 milióna, museli sme sa nejako na ten trh dostať. Tak ako všetci ostat-
ní, aj ja som platil nekresťanské peniaze za pohodlie, ktoré mi mobil posky-
toval. Všetci sme podpisovali dlhodobé zmluvy, v ktorých si spoločnosti 
účtovali obrovské manipulačné poplatky. Mobily sa tak rýchlo stali našimi 
nenahraditeľnými pomocníkmi, že sa ľudia dali vysokými cenami doslova 
okrádať.

Videl som ideálnu príležitosť trochu otriasť týmto trhom. Spoločnosť 
Virgin Group bola relatívne stabilná a mali sme k dispozícii hotovosť z pre-
daja podielu leteckej spoločnosti Virgin Atlantic, ktorú sme mohli inves-
tovať, takže oblasť mobilnej komunikácie bola jasnou voľbou. Jedinú sta-
rosť mi robila myšlienka, ako pokryť všetky náklady na obrovské investície 
do vybudovania siete. Vymysleli sme však niečo skutočne nezvyčajné. Aby 
sme nemuseli stavať úplne celú novú mobilnú sieť, rozhodli sme sa vyu-
žiť už existujúcu sieť jedného mobilného operátora. V roku 1997 sa začalo 
naše dvadsaťročné partnerstvo so sieťou Fast Track, ktorá hodnotila najvý-
konnejšie súkromné firmy Spojeného kráľovstva v denníku Sunday Times. 
Nemohol som si nevšimnúť, že mnohé z úspešných začínajúcich firiem, 
akou bola spoločnosť Carphone Warehouse, pochádzali práve z oblasti 
telekomunikácií. Spýtal som sa Stephena Murphyho a investičného guru 
Gordona McCalluma, prečo sme do tejto oblasti ešte neinvestovali. Boli už 
pár krokov popredu a rýchlo mi ukázali správu investičnej firmy Goldman 
Sachs o možnosti vzniku virtuálnych mobilných operátorov. Bola plná od-
borného žargónu, z ktorého ma rozbolela hlava, ale keď už som si zvykol na 
väčšinu z toho množstva skratiek, začínalo mi byť jasné, ktorým smerom 
by sme sa mali uberať. Mali by sme presvedčiť jednu sieť, ktorá by súhlasila 
s tým, že si prenajmeme čas a vlnové pásmo z jej systému a za to jej ponúk-
neme náš marketing a skúsenosti so službami zákazníkom.

Keď som v mene spoločnosti Virgin vyslovil záujem o takúto spolu-
prácu, partnerstvo nám začali ponúkať mnohé siete, rovnako aj podnika-
telia s novými nápadmi v oblasti mobilnej komunikácie, počnúc dizajnér-
mi mobilných telefónov až po výrobcov pagerov. Zoznámil som sa s dvo-
mi mladými mužmi, Tomom Alexandrom a Joeom Steelom, zo spoločnosti 
BT Cellnet, ktorí mali bohaté skúsenosti v telekomunikačnom odvetví. Keď 



naše rokovania o uzavretí obchodu so spoločnosťou Cellnet nikam nepo-
kročili, navrhol som Tomovi, aby sme spoločne založili úplne odlišnú mo-
bilnú spoločnosť.

Pozval som Toma na obed k nám domov do Kidlingtonu v gróf-
stve Oxfordshire. Tradičným podnikateľským spôsobom mi pri jedálen-
skom stole vyklopil celý svoj plán. Začali by sme službami s predplateným 
kreditom na karte, z ktorej by zákazníci platili iba toľko, koľko skutočne pre-
volajú. Zamerali by sme sa na mladých ľudí, ktorým by sme ponúkli ich prvý 
mobilný telefón, a zároveň na staršiu generáciu, ktorá vyrastala s Virgin a už 
mala po krk okrádania od svojho starého operátora. Telefóny by sme predá-
vali v našich obchodoch Virgin Megastore. V tom čase sme už mali 381 ob-
chodov po celom svete a nové vlajkové lode v Londýne na Piccadilly Circus, 
v Miami, Glasgowe, Štrasburgu a Okayame v Japonsku, navštevované davmi 
inteligentných ľudí, na ktorých by sme zamerali náš produkt. Tom a Joe sa 
dohodli, že odídu z Cellnetu a stanú sa spolu s Jamesom Kyddom z Virgin 
Drinks prvými tromi zamestnancami Virgin Mobile.

Mali sme iba jeden drobný problém. Títo šikovní mladí muži boli totiž 
príliš uhladení. Oblek a kravata neboli skutočne v súlade so štýlom Virgin.

„Naozaj chcete chodiť do práce každé ráno takto oblečení?“ spýtal som 
sa ich, ťahajúc Toma za kravatu. „Ako v tom môžeš dýchať?“

V prvý deň, keď začali pracovať pre Virgin Mobile, sme mali trochu ne-
zvyčajný uvítací rituál: zobrali sme im obleky a kravaty a spálili sme ich. 
Keď sme za všeobecného jasotu sledovali, ako ich obleky začali horieť, vedel 
som, že sme urobili správne rozhodnutie. Teraz sme už museli iba zapáliť 
rovnaký oheň v samotnom odvetví mobilných telefónov.

*
Keď na verejnosť prenikli informácie o Virgin Mobile, kritici nám znova 
vyčítali, že značku Virgin rozširujeme príliš povrchne a vstupujeme do prí-
liš mnohých odvetví, v ktorých nemáme žiadne odborné skúsenosti. To mi 
starosti nerobilo. Vnímal som zmenu ako výzvu a chcel som jej čeliť pria-
mo. V tej chvíli sme najviac potrebovali nejakú existujúcu mobilnú sieť. No 
jednotlivé mobilné siete nás jedna za druhou odmietali, pretože sa obávali, 
že keď nás vpustia na trh, stratia viac, než získajú. Až nakoniec, tá posledná, 
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s ktorou sme rokovali, One 2 One, súhlasila, že nám poskytne svoju sieť 
a my jej poskytneme našu značku a marketing. Prvého augusta 1999 sme 
sa stali partnermi s rovnakým podielom. A zrazu, sčista-jasna, sa majite-
lia Cable & Wireless rozhodli spoločnosť One 2 One predať nemeckej fir-
me Deutsche Telekom, ktorá sa zmenila na T-Mobile. Prvých dvadsaťšty-
ri hodín to vyzeralo, že sa nás budú chcieť zbaviť, tak som nasadol do lie-
tadla a letel do Nemecka na stretnutie s generálnym riaditeľom Deutsche 
Telekom Ronom Sommerom. Ron bol úprimný a veľmi rozumný. Ohromne 
sa mi uľavilo, keď mi po hodine môjho vysvetľovania povedal, že našu víziu 
chápe a zmluvu s nami nezruší.

T-Mobile doplnil našu investíciu vo výške 42,5 milióna libier a my sme 
začali budovať jeden z najväčších britských startupov všetkých čias. Keď 
sme zabezpečili v banke dlh vo výške 100 miliónov libier, finanční analytici 
začali prichádzať s veľmi optimistickými predpoveďami o hodnote spoloč-
nosti. Jeden dokonca odhadoval, že náš podnik má cenu 1,36 miliardy libier, 
a to ešte predtým, než sme vôbec mali nejakých zákazníkov!

„Skutočne hovoril o miliardách, nie miliónoch?“ overoval som si infor-
máciu u Willa.

Škrabal som sa na hlave a rozmýšľal, prečo sme nevstúpili do podnika-
nia v oblasti mobilnej komunikácie už skôr.

Keď sme mali spustiť prevádzku spoločnosti, vedel som, že potrebujem 
nejakú akciu, ktorá upúta pozornosť ľudí. Pri spúšťaní prevádzky jednej le-
teckej linky som zodvihol Kate Moss na ruky na krídle nášho lietadla, keďže 
sa na letisko Heathrow prišli pozrieť aj novinári. „Richard, nemám nohavič-
ky!“ skríkla. Zabudol som, že predtým pršalo a pocítil som, ako sa mi šmý-
kajú nohy. Moje zovretie povolilo. Na okamih som sa zľakol, že mi najzná-
mejšia supermodelka sveta spadne z lietadla na zem. Nejako sa mi podarilo 
udržať nás oboch a dúfam, že Kate mi to už odpustila.

Chcel som ľuďom ukázať, že sieť Virgin Mobile pred nimi nič neskrýva 
a nebude zavádzať zákazníkov nijakými skrytými poplatkami. Existuje lep-
ší spôsob, ako zapózovať si so siedmimi nádhernými ženami v obrovskom 
priesvitnom mobilnom telefóne na londýnskom Trafalgarskom námestí? 
A, mimochodom, boli sme úplne nahí. Mali sme iba malé oranžové vankú-
šiky, ktoré mali zakrývať naše intímne miesta.



„Čo vidíš, to dostaneš,“ povedal som davu ľudí, ktorí naše posolstvo po-
chopili a s chuťou sa na nás zasmiali. Mestská polícia však náš vtip tak úpl-
ne nepochopila a museli sme odtiaľ vypadnúť. Vankúšiky sme si našťastie 
mohli vziať so sebou.

*
Niekedy môžu kaskadérske kúsky, ktoré predvádzame na získanie publici-
ty, prekvapiť dokonca aj mňa. To bol aj prípad, ktorý sa stal pri príležitosti 
spustenia prevádzky spoločnosti Virgin Mobile v Austrálii. Do novembra 
2000 získala spoločnosť Virgin Mobile v Spojenom kráľovstve vyše pol mi-
lióna zákazníkov a získala ocenenie Mobilná sieť roka (čo nie je zlé na to, 
že sme vlastne žiadnu vlastnú sieť nemali!). Keďže austrálska verejnosť tak 
rýchlo prijala našu leteckú spoločnosť, bolo rozumné kuť železo za horú-
ca a spustiť u protinožcov prevádzku druhej mobilnej telefonickej spoloč-
nosti. Rovnako ako v Británii, aj v Austrálii sme našli existujúcu spoločnosť 
s názvom Optus, s ktorou sme uzavreli partnerstvo. V rámci neho nám táto 
spoločnosť umožnila využívať jej siete a my sme jej zase ponúkli využíva-
nie výhod značky Virgin a skúsenosti v oblasti služieb zákazníkom. A tak 
ako pri spustení prevádzky Virgin Mobile v Spojenom kráľovstve, aj tu sme 
chceli usporiadať nejakú reklamnú akciu, ktorou by sme zaujali pozornosť 
ľudí.

Že sa bude diať niečo nezvyčajné, som začal šípiť, už keď ma vyzdvihli 
z hotela Holiday Inn Potts Point v Sydney. Nasadol som do auta spolu s ve-
dúcou marketingového oddelenia Jean Oelwangovou, Petrom Beikmanisom 
a Catherine Salwayovou, aby sme si prebrali detaily akcie. Predpokladal 
som, že ma zavezú do prístavu, no namiesto toho auto smerovalo niekam 
za mesto.

„Myslel som si, že sa tá akcia bude konať niekde v blízkosti prístavu 
v Sydney,“ ozval som sa.

„Ehm, veď áno,“ odvetila mi Jean s trochu prehnanou nervozitou 
v hlase.

Keďže ostatní v aute si vymenili rýchle pohľady, už som vedel, že sa nie-
čo deje. Potom si už pamätám iba to, že sme vystúpili uprostred obrovského 
poľa. Bolo to dosť nezvyčajné a príliš málo osídlené miesto na propagačnú 
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akciu. Vtom som začul zvuk vrtule helikoptéry. Začalo mi to dávať zmysel. 
Tlak vzduchu spôsobený pristávaním vrtuľníka pri našom aute ma prinú-
til trochu ustúpiť.

„Začínam to tak trochu chápať.“ Práve som chcel nastúpiť do vrtuľníka, 
keď ma Jean zastavila a vzala ma nabok.

„Asi sme ti to mali povedať skôr, Richard...“
Jean trochu ustúpila, keď mi začal jeden člen posádky vrtuľníka navlie-

kať popruhy. „Ty vlastne nebudeš sedieť vo vrtuľníku. Budeš visieť na lane 
asi tridsať metrov pod ním.“

Tak to bolo pre mňa niečo nové! Srdce mi začalo biť ako splašené, ale 
ako sa vraví, risk je zisk. Posádka vrtuľníka mi prikázala ľahnúť si na zem. 
Keď som si ľahol do teplej mäkkej trávy, zacítil som, že mi na pás pripevňu-
jú gumové lano.

„Nehýbte sa,“ prikázali mi. „Nezdvíhajte hlavu.“
Ležal som na zemi a zrazu som začul, že vrtuľa sa roztáča. Zaujímalo 

ma, čo by si asi pomyslela Joan o nebezpečnej situácii, v ktorej som sa ocitol, 
keď ma vrtuľník trhnutím lana zodvihol zo zeme. Ako sme stúpali vyššie, 
začal som sa nekontrolovateľne rýchlo točiť. Pokúsil som sa zaujať pozíciu 
potápača, čiže naširoko roztiahnuť ruky aj nohy. Na tvári sa mi asi zračil 
zvláštny výraz, niečo medzi pobavením a hrôzou. Keď tak nad tým uvažu-
jem, tak asi skôr tá hrôza.

Nakoniec som začal mať pocit, že už to dokážem ovládať. Vtom sme sa 
začali skutočne hýbať. Letel som vzduchom obrovskou rýchlosťou, zavese-
ný asi tridsať metrov pod vrtuľníkom. Už roky mávam často sny o tom, že 
zamávam rukami a vzlietnem. V tých snoch sa vznášam ponad Neckerov 
ostrov, vdychujúc vôňu vzduchu vanúceho od oceánu. Inokedy vyletím až 
do vesmíru a sledujem z výšky Zem vyzerajúcu ako malá bledomodrá bod-
ka. Avšak zvyčajne prelietam ponad ulicu Oxford Street, kde sme mali náš 
prvý obchod Virgin Records. Viem, že ak zastavím, spadnem dolu. Znesiem 
sa nižšie, zhodím niekomu klobúk a znova vyletím nahor. Občas sa zobu-
dím na to, že padám.

Teraz som sa skutočne najviac priblížil týmto snom. Nikdy v živote som 
nezažil nič povznášajúcejšie. Zistil som, že keď spustím obe ruky dolu, do-
kážem dokonca do istej miery ovládať smer, kam letím. Keď sme sa blížili 



k mestu, začal som si to skutočne užívať, mával som zmäteným ľuďom podo 
mnou a viac než kedykoľvek predtým som sa cítil ako Peter Pan. Pomyslel 
som si, že takto nejako sa musia cítiť vtáky.

Potom som si uvedomil, ako rýchlo sa blížime k impozantnej konštrukcii 
Prístavného mosta v Sydney. Skúsil som spustiť dolu obe ruky, ako som sa to prá-
ve naučil, no nepomohlo to. Pokúšal som sa kričať na pilota vrtuľníka, aby letel 
vyššie, no aj to bolo úplne zbytočné. V žiadnom prípade ma nemohol počuť.

„Vyššie! Vyššie!“ reval som.
Teraz narazím do mosta. Bol som si tým istý. Takáto smrť, pomyslel 

som si. Najprv si zalietam a teraz... PRÁSK! Čelná zrážka s jednou z naj-
symbolickejších stavieb v Austrálii, akoby som bol komickou postavičkou 
kojota Wila v kreslenej rozprávke Loony Tunes.

Mal som pocit, že doslova v poslednej sekunde sa vrtuľník vzniesol 
vyššie a ja som iba o vlások unikol hrozbe, že sa stanem trvalou súčas-
ťou konštrukcie mosta. Zalapal som po dychu, keď sme presvišťali ponad 
most tak nízko, že som videl udivené výrazy ľudí prechádzajúcich po mos-
te. Nakoniec sme pristáli na obrovskej klietke umiestnenej pri budove ope-
ry. Po všetkom, čo som práve prežil, vo mne vrel adrenalín. Vnútri klietky 
boli ľudia oblečení vo farbách všetkých konkurenčných firiem, ktorých bolo 
na konkurenčne silnom austrálskom trhu mobilnej telefonickej komuniká-
cie neúrekom. Všetci mali na rukách putá znamenajúce zmluvy s dlhodo-
bou viazanosťou, v ktorých ich uväznili spoločnosti ako Vodafone a Telstra. 
Spievali si: „Osloboďte nás! Osloboďte nás!“ Odpálil som nejaký druh pyro-
techniky, klietka sa otvorila a „zákazníci“ boli voľní.

„Na okamih som si tam hore myslel, že je so mnou amen,“ povedal som 
Jean neskôr.

„Som ohromne šťastná, že si to prežil,“ utešovala ma. „Nestihli sme ťa 
dať totiž poistiť!“

*
Spoločnosť Virgin Mobile sa stala najúspešnejším nováčikom na trhu mo-
bilnej telefonickej komunikácie v celej histórii Spojeného kráľovstva. V roku 
2001 sme už mali milión zákazníkov, čo bol ohromujúci počet na spoloč-
nosť, ktorá len pred pár rokmi začínala úplne od nuly.

Č o  v i d í š ,  t o  d o s t a n e š  | 17



18 | F i n d i n g  m y  v i r g i n i t y

No ja som chcel z toho vyťažiť ešte viac, preto som 21. februára 2001 vy-
cestoval do Cannes na Svetový 3GSM kongres, kde som oznámil, že Virgin 
Mobile sa stane prvým globálnym virtuálnym mobilným operátorom na 
svete. V priebehu niekoľkých rokov sme založili nové, nezávislé mobilné te-
lefonické spoločnosti v desiatich krajinách na piatich kontinentoch. Spolu 
s naším britským partnerom T-Mobile sme zaviedli nové služby v Severnom 
Írsku. Podarilo sa nám podpísať zmluvu za jednu miliardu amerických do-
lárov na založenie spoločného podniku so spoločnosťou Singtel a poskyto-
vať mobilné telefonické služby po celej Ázii, počínajúc Singapurom v roku 
2001.

Po úspechoch v Spojenom kráľovstve a Austrálii sme plánovali dostať 
Virgin Mobile do Južnej Afriky, Kanady a do Francúzska, no ja som sa aj tak 
najviac usiloval presadiť značku Virgin na trhu v Spojených štátoch americ-
kých, na ktorý je najťažšie sa dostať. Oslovili sme spoločnosť Sprint a doho-
da vyzerala veľmi sľubne, potom sa však na poslednú chvíľu zľakli, pretože 
po 11. septembri sa trh zmenšil. Zatelefonoval som Billovi Esreyovi, gene-
rálnemu riaditeľovi spoločnosti Sprint, ktorý nesúhlasil s uzavretím zmlu-
vy. Zaviazali sme sa, že v najbližších rokoch preinvestujeme až 187 milió-
nov amerických dolárov, čím sme preukázali seriózny záujem o spoluprácu. 
Keď som argumentoval, že pre Sprint to bude výhodný obchod, môže zme-
niť ich staromódny imidž a otvoriť im brány k novým mladistvým zákazní-
kom, zostal úplne ticho.

„Počujte, potrebujete takú značku, akou je Virgin,“ povedal som mu 
nakoniec. „Teraz ste telefonickou spoločnosťou, ktorú vyhľadávajú mladí 
republikáni.“

Z nejakého dôvodu to zabralo. Bill povolil a v októbri 2001 sme za-
ložili nový spoločný podnik so spoločnosťou Sprint, aby sme mohli začať 
v Spojených štátoch amerických ponúkať mobily Virgin s predplateným kre-
ditom na karte. Výkonným riaditeľom Virgin Mobile sa stal Dan Schulman 
a my sme začali pripravovať stratégiu spustenia prevádzky v Spojených štá-
toch amerických.

O deväť mesiacov neskôr som sa už zase hojdal vysoko nad zemou, ten-
toraz visiac zo žeriava na námestí Times Square. Keď sa podo mnou zhro-
maždili novinári a turisti, strhol som zo seba oblečenie a hodil som ho do 



davu. Strategicky umiestnený (obrovský!) mobilný telefón zakrýval moje 
intímne partie a podo mnou vystupovali šiesti urastení muži z nového 
broadwayského muzikálu Donaha.

„Bola to zábava, ale viac sa mi páčila akcia pri spustení prevádzky u nás 
v Spojenom kráľovstve,“ povedal som neskôr Danovi. „Tam som bol obklo-
pený samými krásnymi ženami, nie samými mužmi!“

Posolstvo však bolo rovnaké. Väčšia prehľadnosť a jednoduchosť pre 
zákazníkov. Čo vidíte, to aj dostanete. Pomocou niekoľkých satirických 
reklám sa nám začalo v podnikaní rýchlo dariť. Než sme sa nazdali, spoloč-
nosť Virgin Mobile USA dosiahla v rekordnom čase obrat vyše miliardy do-
lárov, a to za tri a pol roka od spustenia jej prevádzky. V decembri 2009 sme 
predali podnik spoločnosti Sprint za 294 miliónov libier. Firme sa stále darí 
a dodnes zostala najväčším podnikom Virgin Mobile na svete.
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