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PODĚKOVÁNÍ
Jednou z nejlepších věcí na psaní Bible vítězů bylo, že jsem na ní
mohl pracovat se svým synem Rorym. Skutečně, Rory byl spolu
s mým agentem Edem Victorem, který mě jako vždy skvěle podpořil,
tím prvním, kdo mě k sepsání této knihy dotlačil. Máme toho hodně společného, především jsme oba posedlí vyhráváním a vítězi; ale
zatímco já bych jako svoje nejsilnější stránky jmenoval jazyk a kreativitu, u něj je to matematické myšlení a hluboké porozumění datům založené na encyklopedických znalostech většiny sportů. Rory
nenastoupil zrovna nejkonvenčnější profesní dráhu, ale kdykoli
pozdvihnu obočí nad tím, že navzdory titulu z Oxfordu v oboru politologie, filozofie a ekonomiky nakonec skončil u profesionálního
hazardu, pohotově odsekne: „Kdybych hrál šachy, mluvil bys jinak.“
Zároveň se vedle toho pokouší udělat kariéru ve fotbale, získal
trenérskou licenci anglické FA a evropské UEFA a má na kontě
spolupráci s několika profesionálními kluby, kde dělá trenéra, loví
talenty a stará se o nábor hráčů. Sepsal diplomovou práci na téma
používání (nebo spíše o chybách v používání) dat na fotbalovém
přestupovém trhu. Tu práci zadal tehdejší operační ředitel Chelsea
FC Mike Ford a dnes Rory pracuje v University College of Football
Business ve Wembley. Spoustu osobností v této knize jsme zpovídali společně a v některých částech knihy, obzvláště těch, kde byly
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potřeba jeho odborné znalosti toho, jak se ve sportu a v inovaci
používají data, je kniha stejně tak jeho jako moje, a jsem mu za to
nesmírně vděčný.
Další pomoc s rešeršemi a bezbřehé nadšení mi poskytli Kevin
Keith, který dřív pracoval v Burnley Council a nyní si buduje nový
život v Austrálii, a Sam Nurding, takže i jim srdečně děkuji.
Deset mých předchozích knih byly politické deníky, romány
a jedno krátké pojednání o duševní chorobě. Tato kniha byla novou výzvou, tak velkou, až jsem byl rád, že mám to štěstí, že mi
šéfredaktora dělá Nigel Wilcockson, který má velké zkušenosti
s redigováním obchodních knih a autobiografií. Tahle kniha je
dlouhá, ale dokud nevzal nůžky a nezapojil své restrukturalizační schopnosti, byla ještě mnohem delší a mnohem nesouvislejší. Také děkuji redaktorce Katherine Fryové, jako vždy dokonale
pečlivé, redakčnímu řediteli Johnu Sugarovi, publicistce Najmae
Finlayové, Jasonu Smithovi za skvělou obálku, Simonu Rhodesovi,
který vyřešil produkci a sazbu, a také Alison Urquhartové z Random House Australia, která mi dohodila kontakt na pár Australanů, abych s nimi mohl udělat rozhovor.
Mezi těmi, kteří si rukopis v různých fázích pročetli a poskytli
mi užitečné návrhy, byla i Gail Rebucková, nakladatelka a zároveň
kamarádka, a také její dcery Georgia a Grace Gouldovy, Ed Victor, Charlie Falconer, Brendan Foster, Humphrey Walters a moje
partnerka Fiona. Chci poděkovat svému synu Calumovi, především za jeho neustálé pobízení, „sežeň Mayweathera“ (a americké
PR manažerce Kelly Swansonové, která ho „sehnala“), a své dceři
Grace, která sice nesdílí Campbellovic vášeň pro sport, ale i tak mi
pomohla s přepisem rozhovorů.
Avšak lidmi, kteří pomohli udělat knihu takovou, jaká je, a věnovali mi svůj čas, jsou samotní vítězové a jejich týmy. Cítím se být
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poctěn, že jsem potkal tolik lidí, kteří jsou špičkami svých oborů,
že se se mnou podělili o své názory a zážitky. Jsou mezi nimi i lidé,
kteří normálně s nikým cizím nemluví, tak jako bývalí a současní
poradci britské královské rodiny, kteří se mnou nejen mluvili, ale
také mi pomohli překontrolovat fakta v mém portrétu královny
Alžběty II.
Nakonec chci poděkovat Jean Aftermanové, zástupkyni generálního manažera New York Yankees, nejvýše postavené ženě
v baseballu, že mě provedla americkým sportem a že po přečtení
pracovních verzí několika kapitol vymyslela knize titul, který jsem
původně plánoval jako Bibli vítězství. „Tahle kniha je o lidech, ne
o věcech,“ řekla. „Měla by se jmenovat Bible vítězů, a ne vítězství.“
Měla pravdu, takže tady to máte.

ÚVOD
„Z vítězství jste vždycky v euforii. Vyhrát znamená všechno.“
– AP McCoy

Ve svém životě mám dvě velké vášně: politiku a sport. V tom prvním mám spoustu zkušeností, z toho druhého mám spoustu znalostí, a kromě toho i fascinaci, která hraničí s posedlostí tím, co
tyto dvě vášně viditelně spojuje – jak důležité je vyhrávat.
Kniha Bible vítězů tuto fascinaci zkoumá. Vzhledem k tomu,
jak se někteří pozoruhodní lidé, kteří skáčou do následujících
stránek a zase z nich vyskakují, dělí o svou moudrost a názory
a také o různá poučení, která si odnesli z porážek – důležitá přísada většiny receptů na vítězství –, doufám, že si lidé, kteří mají
o politiku a sport stejný zájem jako já, její četbu užijí. Ale víc
než to doufám, obzvlášť když zvážím postavy z byznysu, které
se k celé té diskuzi připojily, že v ní najdou užitek i podnikatelé, představitelé firem, lidé, kteří tvoří volební kampaně nebo
provozují veřejné služby, interpreti, studenti a kdokoli další, kdo
se chce zhostit nějakého těžkého úkolu – ať už zhubnout nebo
změnit svět – a zvítězit.
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K napsání této knihy vedla dlouhá cesta. Jeden z prvních impulzů, abych se do ní pustil, vzešel z mé práce pro mnoho různých
firem poté, co jsem opustil vrcholnou politiku. Tehdy jsem zjistil,
že mnoho z nich neumí plánovat strategii, kampaně, nezvládají
komunikaci a krizový management, tedy věci, které znám ze všeho nejlépe. Takže když jsem si knihu poprvé rozvrhl, měl jsem
v úmyslu udělat průvodce těmito oblastmi, stejně jako týmovým
duchem, vůdcovstvím, houževnatostí, rozhodováním a vším dalším, co je třeba k politickým vítězstvím, tak jak jsem na ně nahlížel prizmatem osobních zkušeností z politiky a tisíců hodin sledování sportu i jeho aktivního provozování a rozhovorů s několika
největšími sportovními vítězi naší doby.
Ale jak se kniha rodila, došlo mi, že v tom mém pohledu je jistá
arogance. Tedy v tom, že jen protože jsem pomáhal vytvářet stroje
na politická vítězství a politické strategie a protože znám spoustu
sportovních vítězů, můžu si dovolit psát návody pro generální ředitele, ředitele škol nebo tajemníky charitativních organizací, o sportovních klubech nemluvě, o umění vyhrávat. Důvod byl ten, že
čím víc jsem se v tom vrtal, zjistil jsem, že existuje strašná spousta
věcí, kterou nejlepší podniky umějí lépe než nejlepší politici; a ještě
lépe než politikové a podnikatelé umějí spoustu věcí dělat špičkoví
sportovci. Takže místo toho, abych vytvořil příručku, jak vyhrávat,
vznikla spíš analýza vítězů – co jsou zač, jak to dělají, a jak můžeme
my všichni ve svých životech uplatnit některá jejich poučení.
Navzdory tomu obratu jsem pořád dost arogantní, abych si
myslel, že mám o tom, jak vyhrát volby, pořád co říct, tak aby to
bylo k užitku lidem v politice i jinde. Ale když mluvím s lidmi
mimo politiku a studuji velké podnikatele naší doby, tak si přeji,
abych některé z věcí, které vím dnes, znal už v dobách, kdy jsem
pracoval pro labouristy a pro vládu.
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Jedna z lekcí, které se od velkých sportovců a sportovkyň
a podnikatelů a podnikatelek můžete naučit, je, že vždycky to jde
udělat líp. To jistě platí pro New Labour, třebaže si myslím, že jsme
to tenkrát dělali dobře. Ale obecněji jsem přesvědčený, že politika
v pokročilých demokraciích uvízla ve své vlastní komfortní zóně.
Politici si uvědomují, že veřejnost se z politiky v deziluzi stáhla,
ale zdánlivě nejsou schopni znovu vybudovat silný demokratický vztah, což na oplátku pomáhá méně demokratickým státům
ve světě, aby nabraly víc politických a ekonomických bodů. Když
jsem pro tuto knihu dělal rešerši, docela mě šokovalo, když jsem
zjistil, kolik lidí na Západě považuje ruského prezidenta Vladimira Putina za nejefektivnějšího moderního vůdce. „Já ho nemusím,
ale…“ začíná oblíbená fráze následovaná kritikou vůdců, u kterých bychom čekali, že je budou západní podnikatelé a politikové
obdivovat. Přičtěte k tomu skutečnost, že terorismus a extremismus v současné době vyhrávají víc bitev, než by měly, a ze světové
politiky se rázem stává děsivé místo.
Většina lidí působících v podnikatelské sféře nebo ve sportu přiznává, že politika, a obzvláště pak samotné vládnutí, jsou těžší, protože jsou velice rozsáhlé a stavějí člověka před neuvěřitelně složité
úkoly. Ale když jsem si kapitolu po kapitole prošel všechny prvky,
které jsou podle mě pro vítězství nepostradatelné, zjistil jsem, že lidé
ve sportu a v podnikání své řemeslo téměř bez výjimky ovládají lépe
než jejich politické protějšky. Vlastně mám pocit, že jedinými oblastmi, ve kterých se mohou ostatní od politiků přiučit, jsou komunikace a krizový management – možná protože jsou tak nedílnou
součástí politického života. Elitní sport se zlepšuje a jeho prezentace na veřejnosti také. I navzdory finanční krizi se podnikatelům
v technologickém věku dál daří bořit hranice. Demokratická politika
zůstává z většiny stejná, a ve výsledku na tom možná tratí celý svět.
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Samozřejmě neexistuje nic jako jediný „recept na úspěch“
a ten, kdo bude prostě jen kopírovat formuli jiného vítěze, nejspíš
nikdy nic nevyhraje. Na druhou stranu nemusí být špatné studovat úspěchy v jiných oborech, abychom se pokusili zlepšit v tom
svém.
Dnes jsem si jistější než kdy jindy, že existují principy a hodnoty a techniky, které se dají aplikovat na jakéhokoli vítězného
jednotlivce nebo vítěznou organizaci; že strategická pravidla
uplatněná v úspěšných politických projektech jsou dnes relevantní
jak pro podnikatele, kteří bojují s konkurencí nebo zakládají nový
podnik, tak pro trenéry, kteří se snaží dostat z týmu to nejlepší;
že se žádné smysluplné počiny, do kterých se pustíme, neobejdou
bez týmového ducha a že se se my všichni – firmy, politické strany,
veřejné služby, nevládní organizace, jednotlivci – můžeme něco
naučit, když budeme pozorovat architekty skvělých sportovních
týmů; že každý, kdo chce vítězit, musí vědět, jak má být ve svém
vlastním prostředí dobrým vůdcem.
Bible vítězů se zaměřuje na ty, kteří v nějakém konkrétním
odvětví vynikli, kteří demonstrovali schopnost vítězit nebo získat
konkurenční výhodu, a analyzuje, zda se jimi používané nástroje
a strategie dají přenést do ostatních sfér působení. Mají inovátorské a týmotvorné schopnosti baseballové legendy Billyho Beanea
nebo větrem ošlehaného mořského vlka Bena Ainslieho co říct
předsedům politických stran, když skládají tým pro předvolební
kampaň? Mohou se ministři financí, kteří se dál usilovně snaží
vzpamatovat z dopadů finanční krize, něco naučit od cyklistické
legendy Davea Brailsforda, který je posedlý mezními zisky, nebo
od zběsilého puntičkářství Josého Mourinha, když se připravuje
na fotbalový zápas? A když se trenéři chystají na velký mezinárodní turnaj, pomůže jim víc, když si přečtou, jak Abraham Lincoln
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sestavoval svůj kabinet z týmu svých politických soků, než když
prostudují svoje zastaralé zápisky nebo se podívají na sestřih zápasů soupeře? Mohou se skutečně dnešní politici dozvědět víc z pohledu na postavy historické než na svou vlastní generaci? Mohou
se manažeři a majitelé týmů ve fotbalovém světě, notoricky známém svou překotností, kde jsou dlouhodobě sloužící trenéři jako
Ferguson nebo Wenger výjimkou, a nikoli pravidlem, něco naučit
od magnátů, kteří brilantně zvládli přežít dlouhá desetiletí, jako
jsou Richard Branson nebo Warren Buffett nebo Anna Wintourová? Zvládli by bankéři celosvětovou finanční krizi lépe, kdyby se
poučili z toho, jak umějí krize zvládat političtí vůdci?
Kniha začíná prozkoumáním toho, čemu říkám Svatá Trojice
– strategie, vůdcovství a týmový duch – a následují portréty jedinců, kteří v každé z těch kategorií excelovali: José Mourinho, Anna
Wintourová a albánský předseda vlády Edi Rama, jediný současný ministerský předseda, který svou zemi reprezentoval ve sportu.
V druhé části „Všechno je to v hlavě“ rozeberu jednotlivé složky
vítězné mentality, kdy čerpám z rozhovorů s vrcholovými sportovci, kteří dle mého pohledu v této klíčové oblasti excelují. Také
se podívám na „extrémní myšlení“ a s pomocí Diega Maradony
vyhodnotím sílu vizualizace, a nakonec se přesunu k portrétu
boxera, který nikdy neprohrál jediný profesionální zápas, Floyda
Mayweathera. Třetí část „Jak vystoupit z davu“ sleduje tři podle
mě nepostradatelné ingredience, aby člověk dosáhl pokroku: být
otevřený smělým myšlenkám, mít hlad po inovacích a být připraven nechat se vést holými fakty a daty, bez předsudků a bez všeobecně přijímaných pravd. Zde nás budou učit formule 1 a indický
předseda vlády Nárendra Módí. Čtvrtá část „Jak změnit nezdary
ve svou výhodu“ se zabývá tím, jak fungují velcí krizoví manažeři –
mezi nimi Bill Clinton – a popisuje různé stránky houževnatosti.
14

+

BIBLE VÍTĚZŮ

Také vykreslím jednu z nejneobyčejnějších žen, s jakými jsem se
kdy setkal, australskou surfařku Layne Beachleyovou. Její země je
předmětem jednoho ze dvou medailonů, v nichž zkoumám historii a vítězné návyky národa, ke kterému chovám nesmírný obdiv.
Ten druhý profil je o nejznámější ženě světa, královně Alžbětě II.
Nakonec se pokusím všechno shrnout s pomocí Haileho Gebrselassieho, vynikajícího sportovce a podnikatele, který v současnosti
pokukuje po politickém kolbišti.
Jako celoživotního republikána by mě, když jsem tuto knihu
začínal psát, ani nenapadlo, že skončím zjištěním, že Alžběta II.
je jedním z největších a nejtrvalejších vítězů naší doby. Ale jak
už jsem řekl, vedla k tomu dlouhá cesta. Doufám, že si čtení této
knihy užijete stejně, jako jsem si já užíval její psaní, a doufám, že
vám její četba dá tolik, kolik jsem si já odnesl ze všech rozhovorů
a z její tvorby.

