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Česká republika balancuje na hranici
třetího a čtvrtého stupně PES. Co to
znamená pro sportovce, kteří se tě-
šili na svoje vlastní štěně, neboli PES
sport?
Než o speciální štěně šlo spíš

o upřesňování nastavených opatření.
Proběhla řada jednání, která se týka-
la kompletní škály sportování. Snažili
jsme se vše pojmenovat a v rámci
velkématice to nějak rozumně na-
stavit pro všech pět stupňů PSA.
Rozdělili jsme si sportovce na profe-
sionály, kteří tomají jako práci,
a amatéry.

Profesionálové jsou na tom teď nej-
lépe, kdyžmohou trénovat a hrát
bez omezení?
Mohou soutěžit bez početního li-

mitu, protože se pravidelně testují.

Hrají v neomezeném režimu, ale bez
diváků.

Kromě VIP diváků ve skyboxech.
Byla tu snaha vyhovět sportovní-

mu prostředí, takže jsme spustili pi-
lotní projekt na Slavii, kde se díky
testům otevřelo hlediště omezenému
počtu fanoušků a partnerů klubu.
Nově se do toho zapojil i hokej, takže
v každém boxumůže být deset lidí,
kteří mají prokazatelný partnerský
vztah s klubem.

Vás ale nejvíc zajímají amatérští
sportovci, pro které jste chtěl vyjed-
nat zásadní úlevu. Povedlo se?
Jde o 1,8milionu registrovaných

amatérských sportovců, které evidu-
jeme v rejstříku sportů. U nich řešíme
hlavně sportování ve vnitřních pro-

storech. Kdyby podstupovali pravi-
delné PCR nebo antigenní testy,
mohli bymít časem stejný režim jako
profesionálové. Zatím o tom stále
jednáme.

Budoumoci sportovat v tělocvičně
bez roušky?
Ano, to už platí od úterka. Pod-

mínkou je negativní výsledek testu,
ať už PCR nebo antigenního, který
nesmí být starší 48 hodin. Stejný re-
žim platí pro trenéry a rozhodčí. Po-
kud tým trénuje pravidelně aspoň
dva dny v týdnu, musí se všichni
hráči nechat otestovat jednou za pět
dní.

Jak bude testování víc nežmilionu
sportuchtivých lidí fungovat?
Platí, že testy si nemohou dělat sa-

mi, musí se to dít na příslušných od-
běrovýchmístech. Je to ale obrovské
množství lidí, takže aktuálně se
s kluby a dalšími subjekty bavíme
omechanismu testování.

Antigenní testy jsou nepoměrně
levnější, ale v masovémměřítku i ty
mohou kluby finančně zatížit. Co
s tím?
Mysleli jsme na to v covidových

programech a pomůže nám i zvýšená
alokace finančních prostředků pro
sport v příštím roce. Do sportu půjde
11,8 miliardy korun, z toho 10,2mi-
liardy z Národní sportovní agentury,
šest miliard na činnost, čtyři do in-
vestic. Ministerstvo promístní rozvoj
pošle 1,6 miliardy do sportovišť obcí
do 3000 obyvatel. Je to obrovská su-
ma peněz, protože speciálně covidová

doba ukázala, jak je sport důležitý
i pro celkovou imunitu obyvatelstva.
Zaměřili jsme se proto především na
přímou podporu v programuMůj
klub pro sportovce do 23 let. Loni si
v jeho rámci o dotaci zažádalo 6000
klubů a letos 7150, které poptávají
celkových 1,8miliardy korun. K tomu
jsme ještě vytvořili program Provoz
a údržba, který pomůže klubům roz-
víjet jejich sportoviště.

Dokážete kontrolovat, zda peníze
půjdou přesně na to, co se objeví
v žádostech o podporu, včetně ná-
kladů na testování?
O tommusíme vést debatu, proto-

že pravidelné testování bude zřejmě
nutné i příští rok, což jsme při nasta-
vování programů nemohli vědět.
Jsme připraveni na to pružně zarea-
govat.

Obáváte se dopadu dočasného vy-
pnutí sportování na chod jednot a
klubů hlavně s ohledemna trenéry?
Toho se velmi obávám. Právě proto

tak intenzivně komunikuji s minis-
terstvem zdravotnictví a snažím
se věcně argumentovat, aby
podmínky pro sportování
byly za dané situace co
nejpříznivější. Sport má
vedle té zdravotně
preventivní především
výchovnou roli. Učí
děti disciplíně, vyhrá-
vat i přijímat prohry,
týmovému uvažování
i soutěživosti. Na hřištích se
projevují přirození lídři i pasiv-
nější pracanti. Užitečné návyky, které
díky sportu formují charakter dětí, se
nyní nerozvíjejí. Školáci

formují
Školáci

formují
téměř tři

čtvrtě roku sedí doma, fixují se na
počítač a komunikaci přes sociální
sítě, nehýbou se a přicházejí o styk
s přirozenými autoritami, ať už jsou
to učitelé nebo trenéři. Dostat je
zpátky na hřiště a do tělocvičen bude
velmi složité, nemluvě o ztrátě vý-
konnosti reprezentantů. Například
v hokeji celý jeden rok, během něhož
seměli malí kluci učit bruslit, zmizel.

Pro představu uvádím, žemedián
kroků, které jsme letos ušli, poklesl
oproti loňsku o 25 procent. Fyziote-
rapeut Pavel Kolář, předseda Lékař-
ské komise Českého olympijského
výboru, varuje před tím, že pokud se
neobnoví tělocvik ve školách,
nejmladší generace budemít nejen
sklon k otylosti, ale také různým
onemocněním. Usilujete o nápravu?
Byl bychmoc rád, kdyby se tělocvik

zase vrátil do škol, ale nemámna to
žádný vliv, jde o kompetenci minis-
trů zdravotnictví a školství. Těsně
spolupracuji se skupinou lékařů, kteří
se zabývají pohybovým aparátem,
a jejich varování rozumím. Je to sou-
část mé argumentace, ale připomí-
nám, že to vnímají i epidemiologové.
Pro ně je ovšem zásadním hlediskem
šíření nákazy a bohužel při sportu se
setkává hodně lidí. Naštěstí díky tes-
tování se restrikcemohou zmírnit,
což se týká hlavně roušek, s nimiž je
sportování opravdu velmi obtížné.

Až nemožné?
Dovolil bych si říct, že ve spoustě

sportů ano. O víkendu jsem si to vy-
zkoušel při tenisu, a to opravdu
nejde. Musíme zkrátka neustále po-
měřovat všechna pro a proti. Před
covidem jsme citelně zvýšili objem
financí do sportu, aby nevyrůstala
obézní generace. Podporovali jsme
zavádění třetí hodiny tělocviku. No
a teď nemáme ani jednu. Podlemě by
rozvolňování restrikcí ve školství
mělo jít ruku v ruce s povolením ho-
din tělocviku. Koneckonců dokud
nemrzne, mohou se konat i venku.

Amatérský sport se do roka snad
vrátí k normálu, ale co uděláte pro
to, aby výpadek dramaticky nepo-
znamenal vrcholový sport, kde i bez
nějmoc zářivých úspěchů nemáme?
To je otázka celkového vnímání

role sportu, postoje státu. V minu-
losti byl sport hodně podceňován,

věnoval semu jeden odbor nami-
nisterstvu školství a výsledky tomu
odpovídaly. Sport se naprosto vyrov-
ná fenoménu kultury, Česká republi-
ka je ze 70 procent vnímána ve světě
přes sportovce, stačí jmenovat Zá-
topka, Čáslavskou, Jágra, Nedvěda,
Ledeckou. Aby se dostavily úspěchy,
je nutné se sportu věnovat systema-
ticky, počínaje tělocvikem ve školách
přes kluby, talentovanoumládež až
po reprezentaci. Proto vznikla Ná-
rodní sportovní agentura.

Když vás premiér Andrej Babiš uvá-
děl do funkce, slíbil přísun zlatých
medailí nejen z mistrovství světa
v hokeji. Kdy to bude?
To je náš cíl, ale abychom na něj

dosáhli, musíme tomu věnovat velké
úsilí, přistupovat k tomu systémově
a s láskou. Je třeba děti vést k tomu,
aby sport opravdumilovaly. Bez tre-
nérů, kteří je to naučí, to nedokáže-
me. Proto cílíme na jejich finanční
i morální podporu.

Řekl jste, že sportmusítemilovat.
Jak vnímáte spor trenéra hoke-

jové reprezentace Filipa
Pešána s AloisemHadam-
czikem, v němž Pešán
kritizoval rozhodnutí
Hadamczikova vnuka
Marcela Barinky dát
přednost angažmá
v Německu před ju-
niorským reprezentač-
ním srazem?
Trenér Pešán to vzal

z emoční stránky a jámu rozu-
mím. Pan Hadamczikměl podlemě
problém s tím, že o tommluvil ve-
řejně. Hájil svého vnuka, který bojuje
omísto v německém týmu. Musíme
mít ale na paměti, že bez účasti v ná-
rodních juniorských týmech by si
mladého hokejisty ve světěmálokdo
všiml. Je na každém hráči, jaké prio-
rity si zvolí.

Jak jste toměl vy?
Nikdy jsem neodmítnul národní

tým, to bylomoje vnitřní přesvědče-
ní.

Úspěšní reprezentanti se také stá-
vají vzory pro děti amládež. Po
skvělém šestémmístě naMS v bas-
ketbale se jím třeba stal Tomáš Sa-
toranský, který je jako hráč NBA sice
nejlépe placeným českým sportov-
cem v zahraničí, ale vždy dával
přednost hře za národní tým. Co dě-
lat, aby takových příběhů bylo víc?
Měl jsem štěstí, že jsem vyrůstal

v generaci velmi úspěšných sportov-
ců, ať už to byl hokej, fotbal nebo at-
letika. A všichni si pamatují trenéry,
kteří jim pomáhali růst. I díky tomu
jsme byli úspěšní v kolektivních
sportech. Možná jsme neměli nej-
lepší individuality, ale jako tým jsme
měli obrovskou sílu a vůli vítězit. Je
velký rozdíl, kdyžmátemezinárodní
úspěch v klubové sféře, třeba v ho-
kejové NHL nebo basketbalové NBA,
a šampionátem, který sleduje velká
část republiky. To je úplně jiná at-
mosféra a nepopsatelný vnitřní pocit.
V porovnání s profesionálním klu-

bovým sportem je to téměř za nula
peněz, ale motivačně a emočně vás to
dostane úplně na vrchol. Pro tým jste
ochoten se roztrhat a odevzdat úplně
všechno. Profesionální angažmá za-
jistilo mně amé rodině ekonomické
pohodlí, ale reprezentační úspěchy
jsou jiná rovina. Dalymi nejen uspo-
kojení, ale i jistou urputnost, touhu
posouvat se dál a dobývat další mety.

S více než stovkou reprezentačních
startů patříte do elitní brankářské
pětky, ale poměrně brzy jste přešel
do trenérsko-manažerské role. Kde
se to ve vás vzalo?
Možná to souvisí s pozicí brankáře,

kterýmusí být nejzodpovědnější po-
stavou týmu. Když udělá chybu
útočník, je tam obránce, a když udělá
chybu on, je tam brankář. Ale když
ten zakročí špatně, je z toho gól. Je na
něj vyvíjen obrovský tlak a od dětství
v sobě pěstuje velkou zodpovědnost
vůči kolektivu. Znám pár kolegů,
kteří byli po brankářské kariéře
úspěšnými funkcionáři, namátkově
Petr Bříza. Když jsem končil s aktivní
kariérou, chtěl jsem zůstat u sportu,
ale rozhodně jsem neměl funkcio-
nářské a už vůbec ne politické ambi-
ce. Spíš jsem se těšil, že si odpočinu,
užiji si rodinu, kamarády, zajdu na
tenis nebo na ryby. Jenže z těch
představ o lenošení jsem se brzy vy-
léčil, ozvaly semoje vlastnosti, po-

třeba něco budovat, nejdříve v ho-
kejovém klubu, poté při rozvoji mlá-
deže, na svazu. Pak jsem se posunul
do pozice vládního zmocněnce pro
sport a nakonec do čela Národní
sportovní agentury. Sport je můj ži-
vot a kdybych neměl svoji práci rád,
nemohl bych to dělat. Ono to není
vždycky jednoduché, je tu plno tlaků
a negativního vnímání nového úřa-
du. Jsem ale přesvědčený, že jeho
vznik je pro rozvoj sportu naprosto
stěžejní a opravdumu pomůže.

Co jste říkal zpovědím bývalých
špičkových sportovkyň, dálkové
plavkyně Yvetty Hlaváčové
a biatlonistky Gabriely
Koukalové, které hovoří
o ztracenémdětství,
drilu, nelidských pod-
mínkách či šikaně?
Velkou roli v tom

hraje rozdíl mezi ko-
lektivním a individuál-
ním sportem. V tom
druhém není prostor pro
žádnou chybu. Plavání, biat-
lon nebo tenis jsou strašně nároč-
né sporty, kdymalé detaily dělají
rozdíl mezi průměrem a stupněm ví-
tězů. Musíte být dlouhodobě na
špičkové úrovni, aby se dostavil
úspěch. V kolektivním sportu je velký
tlak namísto v týmu, ale když v něm
jste a nemáte zrovna svůj den, ode-

hrají to za vás spoluhráči. Zápasmů-
žou zachránit ostatní, tedy pokud
zrovna nejste brankář. Zkušenosti
zmíněných sportovkyň jsou určitě
velmi osobní, z jejich pohledu to je
asi hluboká pravda. Každodenní dři-
na a posouvání fyzických hranic na
maximum je psychicky velmi nároč-
né. Možná i proto o profesionálech
mluvím nejméně a pořád zdůrazňuji
důležitosti masového amatérského
sportování, potřebu přivést děti ke
sportu. A nejde jen o pohyb, ale také
formování jejich osobnosti. Všimněte
si, že řada špičkových firemmotivuje
různými bonusy svoje zaměstnance

k využívání posiloven, bazénů
a podobně. Ne nadarmo se
říká, že ve zdravém těle je
zdravý duch.

Kvůli covidu se neko-
nala řadamezinárod-
ních sportovních akcí,
neproběhla olympiáda
v Japonsku,mistrovství
Evropy ve fotbale a světa

v hokeji. Věříte, že olympij-
ské hry se příští rok uskuteční?
Jsem optimista a chci tomu věřit.

Mezinárodní olympijský výbor tento
týden zařadil na hry v roce 2024 no-
vé disciplíny jako breakdance, sur-
fing, skateboarding a sportovní le-
zení. Z té poslednímáme díky Ada-
muOndrovi asi všichni radost, ale co
ty ostatní?
Systém je dobře nastaven, vedle

základních sportovních disciplín se
tam přidávají na nějaký časový úsek
i ty neolympijské. Je to zajímavámo-
tivační složka promenší nebo nově
vznikající disciplíny. Sport se vyvíjí,
vždyť původní olympijská soutěž by-
la přetahování lanem, tak proč by to
teď nemohl být breakdance?

Část zápasůMistrovství světa v ho-
keji 2021 seměla odehrát v Bělorus-
ku. Ozvala se ale řada hokejových
svazů, že kvůli tamní politické si-
tuaci by k tomu nemělo dojít. Jaký
na tomáte názor?
Hovořil jsem o tom s prezidentem

Českého hokejového svazu Tomášem
Králem, který se jasně vyjádřil, že
naši hokejisté se MS v Bělorusku ne-
zúčastní. Za to jsem osobně rád, pro-
tože postup prezidenta Lukašenka se

neslučuje s naším pojetím práva a
demokracie. Určitě to je velké téma
pro národní hokejové svazy aMezi-
národní federaci ledního hokeje.

Zametejme ovšem i před vlastním
prahem, který už poněkolikáté po-
skvrnili fotbaloví funkcionáři a roz-
hodčí. Může do kauzy Romana Berb-
ra a cinknutých zápasů vstoupit Ná-
rodní sportovní agentura například
tím, že alespoň slovně podpoří ob-
rodný proces vedený bývalými fot-
balovými reprezentanty, jako jsou
Karel Poborský či Vladimír Šmicer?
Je to nejdiskutovanější téma sou-

časnosti, protože fotbal je největší
sportovní odvětví v České

je
České
je
republice.

Má 300 000 členů a tři tisíce klubů.
To, co se v něm v posledních letech
děje, nepřispívá k tomu, aby byl také
nejúspěšnějším namezinárodním
poli, byť reprezentace si nevede
špatně. Personální problémy si musí
vyřešit Fotbalová asociace a její vo-
lené spolkové orgány. Do toho stát
zasahovat nemůže. Rozhodně si ale
pohlídáme dotace, které tam posílá-
me. Detailně budeme kontrolovat,
zda peníze doputovaly tam, kam
podle žádostí měly. A budeme se ba-
vit i o účinnosti systému podpory
mládeže. Do personálních otázek ve
vedení fotbalumluvit nemůžu, ale
nežiji na jiné planetě. Vidím spoustu
bývalých skvělých fotbalistů, kteří
začínají být úspěšní i v manažer-
ských funkcích. Jenom na jménu se
to ovšem neutáhne, musí za tím být
každodenní práce i komunikace
s velkými kluby, kterých se to také
dotýká. Fotbal je na každé vesnici
a zároveň je to jediný sport, který
může vydělat velké peníze účastí
v mezinárodních klubových soutě-
žích a prodejem hráčů, které jsme
doma vychovali. Fotbal má velký vliv
i na společenskou atmosféru, a proto
udělámmaximum, abych v rámci
svých pravomocí pomohl vybudovat
co nejlepší rozvojový systém.

Hokejový brankář, kterýmá 106 reprezentačních startů. To je vizitkaMilana Hniličky, jenž se
z ledu přesunul do trenérské, manažerské a posléze poslanecké lavice. Rok vede Národní spor-
tovní agenturu, s nížmá velké plány, avšak v současnosti se zabývá především podmínkami
pro sportování dětí, mládeže, amatérů i profesionálů v covidové době. V rozhovoru s Deníkem
hovoří i o tom, kdy hokejisté zasemohou začít vozit zlatémedaile z mistrovství světa a jak do
toho zapadá spor reprezentačního trenéra Filipa Pešána s AloisemHadamczikem.

MILAN HNILIČKA:

Do škol by seměl
vrátit tělocvik

„Aby se dostavily
úspěchy, je nutné se
sportu věnovat syste-
maticky, počínaje tě-
locvikem ve školách.“

„Když
udělá chybu
útočník, je tam

obránce, a když udělá
chybu on, je tam bran-
kář. Ale když ten za-
kročí špatně, je z to-

ho gól.“

redaktorka centrální redakce Deníku

Kateřina
Perknerová

KDO JE
MILANHNILIČKA
P Narodil se 25. června 1973 v Litoměři-
cích.

P Byl úspěšným hokejovým brankářem,
poprvé nastoupil v ligovém zápase za
Kladno v 16 letech. Působil i v zámoří
a za český národní tým odchytal 106
zápasů.

P Věnoval se i trénování a od oku 2012
manažerské činnosti. Od sezony
2012/2013 byl manažerem reprezen-
tační sedmnáctky. V sezóně
2016/2017 byl asistentem generálního
manažera české hokejové reprezen-
tace, v srpnu 2017 se stal generálním
manažerem národního týmu.

P V roce 2017 byl zvolen poslancem jako
nestraník za hnutí ANO. V lednu 2018
byl jmenován vládním zmocněncem
pro sport.

P Od srpna 2019 je předsedou Národní
sportovní agentury.
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PÁTEČNÍ ROZHOVOR


