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Jak vnímáte institut Spor-
tovní agentury?

Vznik Národní sportovní 
agentury může být krokem 
k významnějšímu postavení 
sportu v ČR. Přestože je zatím 
ještě hodně, převážně legisla-
tivních a organizačních otázek 
nedořešeno, myslím, že se jed-
ná o šanci dořešit dlouhodobé 
problémy v této oblasti.

Pomůže ve financování/pozvednutí českého sportu?
Je velmi pravděpodobné, že se vznikem NSA se financování 

sportu zlepší, nebo minimálně stabilizuje. Nemělo by již dochá-
zet k podobným rozhodnutím jako v minulosti, kdy se v přípa-
dě potřeby vzaly sportu peníze a přesunuly se do jiné kapitoly 
MŠMT.

V čem jsou její pozitiva, nebo naopak negativa?
Pozitivem je určitě to, že se jedná o samostatnou instituci 

s vlastním rozpočtem. Dalším pozitivem by měl být i větší vliv 
sportovního prostředí na její fungování. Pevně věřím i v menší 
politický vliv na chod Agentury. 

Negativem může především v začátku být určitá nepřiprave-
nost v legislativní oblasti, menší možnost kontroly i otázky v 
personálním obsazení. Personální obsazení se ale může stát i 
pozitivem. Uvidíme, kteří úředníci budou nakonec v NSA půso-
bit. Bude to jeden z nejdůležitějších faktorů úspěšného chodu 
NSA.

Jaké opatření na pomoc českému sportu byste zavedl vy?
Ty nejdůležitější věci, které sportu chybí, jsou všeobecně zná-

mé. Především je to dlouhodobé podfinancování této oblasti. 
Promítá se to jednak ve staré a nedostatečné sportovní infra-
struktuře. Dále i v běžném sportovním procesu. 

Známý je i nedostatek kvalitních trenérů, cvičitelů a sportov-
ních pedagogů. I prestiž sportu výrazně upadla. Také velká admi-
nistrativní zátěž a špatná legislativa jsou problémem. Z toho 
vyplývají i opatření, která by se měla provést. Primárně to je ale 
o výrazném navýšení finančních prostředků.

Sport je dlouhodobě
podfinancován

Jak vnímáte institut Sportovní agen-
tury?

Vznik Národní sportovní agentury vní-
mám jako výsledek dlouhodobého posilo-
vání významu a role sportu ve společnos-
ti a to nejen z pozice zdravotní a sociální, 
ale i ekonomické. Samozřejmě bychom 
jako sportovci byli rádi, aby se sportu 
věnovalo samostatné ministerstvo, ale i 
vznik agentury vnímám jako možný kon-
tinuální krok k tomuto cíli.

Pomůže ve financování/pozvednutí 
českého sportu?

Tato otázka má více rovin. Obecně exis-
tuje představa, že přílivem peněz dojde i 
k lepším sportovním výsledkům. Kdo se 
ve sportu pohybuje, ví, že vše není jenom 
v penězích, ale je to také o lidech. Sport a 
jeho „pozvednutí“, jak jste to nazval, je z 
hlediska výkonnosti dlouhodobý proces a 
zlepšením jeho financování se růst kvali-
ty může projevit i v horizontu desetiletí, 
nebo se dokonce nemusí projevit vůbec. 

V „pozvednutí“ sportu bych tak neviděl 
jenom konečné sportovní výsledky, ale 
myslím, že bychom ho měli vnímat v šir-
ších souvislostech a to především zdra-
votních, sociálních, ekonomických tak, 
aby sport v celé své složitosti a hierar-
chii byl pro celou společnost přínosem. A 

tomu vzniklá Národní sportovní agentura 
může významně přispět.

V čem jsou její pozitiva, nebo naopak 
negativa?

Trošku mě mrzí, že vznik Národní spor-
tovní agentury je vnímán pouze z pohle-
du rozdělování dotací. Média zkratkovitě 
řeší pouze peníze a dotace. Ale tak to není. 
Agentura by měla mít spoustu dalších 
úkolů a rolí, na kterých se dosud nepra-
covalo nebo se pracovalo málo. Sportov-
ce totiž netrápí pouze finance, ale mnoho 
dalších problémů, které souvisí s dalšími 
oblastmi sportovního života – legislati-
vou, administrativou, vzděláváním, zdra-
votní péčí atd. S tím vším samozřejmě 
souvisí nastavení systému financování. 

Nesmíme však vidět za vznikem Agen-
tury jen řešení finanční podpory spor-
tovního prostředí. Je třeba, aby Agentu-
ra „bojovala“ za sportovní prostředí při 

tvorbě legislativy, rozvoj sportu podpo-
rovala tvorbou reálných koncepcí s reál-
ně stanovenými cíli, reagovala na vývoj 
sportovního prostředí a rozhodování 
postavila na základě správných a reál-
ných analýz, nikoliv na přání zájmových 
skupin atd. atd. To jsou příležitosti, které 
může Agentura využít. Jaký bude výsle-
dek, zda pozitivní, nebo negativní ukáže 
budoucnost.

Jaké opatření na pomoc českému 
sportu byste zavedl vy?

Sport se nenachází v dobré kondici. 
Příčina není jedna, abychom na ni mohli 
ukázat a říci, teď to budeme dělat jinak. 
Příčin je celá řada a najít jednoduché 
řešení není možné. Nicméně jako jednu 
ze zásadních věcí vidím to, že je třeba, 
aby hlava sportu (nově Agentura) řekla, 
jak chce, aby sport v celé své struktuře a 
rozmanitosti fungoval, stanovila reálné a 
dosažitelné cíle a k dosažení těchto cílů 
směřovala své reálné kroky. 

Dosud to víceméně fungovalo tak, že 
„něco bylo na papíře“, ale realita byla 
naprosto odlišná a vládla spokojenost s 
tím, že je to na papíře. Vím, že je to běh na 
dlouhou trať a možná i naivní představa, 
ale doufám, že sport bude mít ve společ-
nosti pozici, která mu přísluší.

Jak vnímáte institut Sportov-
ní agentury? 

Určitě pozitivně, protože pozi-
ce „sportu“ na MŠMT byla vel-
mi nedostatečná a nedůstojná. 
Sportovní a pohybové aktivity 
mají obrovský a pozitivní dopad 
na všechny sféry života člověka 
a mělo by být jedním z hlavních 
cílů státu, udržet u pohybových 
aktivit co nejširší skupiny obyvatel od nejmenších dětí až do seni-
orského věku. 

Pomůže ve financování/pozvednutí českého sportu? 
Zatím se zdá, že ano a může se podařit udělat hodně pozitivního 

ve prospěch sportovního prostředí. Uvidíme ale, jaká bude realita, 
protože vše je zatím v teoretické rovině.

V čem jsou její pozitiva, nebo naopak negativa? 
Myslím, že lepší by bylo klasické ministerstvo sportu, které by 

fungovalo na tradičních principech. Na druhou stranu je mož-
ná lepší, že NSA není tak závislá na politických tlacích a sportov-
ní organizace se budou přímo podílet na sportovní strategii NSA. 
Pokud se podaří v NSA prosazovat obecně prospěšná pravidla a 
minimalizují se lobbistické tlaky různých skupin, může být pozitiv-
ní změna rychlá a výrazná.   

Jaké opatření na pomoc českému sportu byste zavedl Vy? 
Nebudu jmenovat žádné ekonomické opatření. Velmi bych si 

přál, aby sport přestal být vnímán jako cesta k vrcholovému sportu 
a touhou po vítězství, ale aby byl vnímán většinou populace pře-
devším jako celoživotní součást života se všemi jeho pozitivními 
dopady a na to byla směrována státní podpora. 

Máme obrovskou sportovní tradici i díky sokolskému hnutí a je 
nutné připomenout, že se k nám za první republiky jezdil učit celý 
sportovní svět. Víme tedy, že to umíme a doufám, že i díky NSA se 
podaří této tradici znovu přibližovat. 

Sport je především
celoživotní součást života

Realita byla jiná, než co bylo „na papíře“

Naše děti tloustnou 
a my se na to nečin-
ně dívali, říká předse-
da Národní agentury 
sportu a bývalý repre-
zentační brankář Milan 
Hnilička. 
� Petr Klukan

Národní sportovní agentu-
ra (NSA) začala v únoru letoš-
ního roku informačně velko-
lepě. Projektem Roadshow po 
celé republice, kde chtěla objet 
všechny kraje, setkat se s politi-
ky i zástupci sportu.

„Společně s místopředsedy 
objedeme od konce února do 
června všechny kraje a chce-
me představit Agenturu. Hlav-
ním úkolem Roadshow bude už 
v příštím roce efektivně zacílit 
dotační programy a prohloubit 
vzájemnou informovanost mezi 
NSA a regiony,“ avizoval její 
předseda Milan Hnilička.

Roadshow odstartovala v 
Jihomoravském kraji 27. února, 
o den později se konala v Jihla-
vě, končit měla 9. června v Pra-
ze. Koronavirová epidemie vše 
změnila. Roadshow muselo být 
přerušeno a dodnes se neobno-
vilo. 

Kraj Vysočina však předseda 
Hnilička se svým týmem navští-
vit stihl. Mluvil s jejími zástupci, 
sportovními činovníky, starosty 
měst. 

V Jihlavě mluvil zajímavě a 
reagoval na každé téma, které 
bylo vzneseno. 

Vynechat se nemohla ani dis-
kuze na téma jihlavské multi-
funkční haly. „Projekt se mi vel-
mi líbí, Jihlava by si ji zasloužila. 
Každý kraj by měl mít multi-
funkční velkou halu, která by spl-
ňovala parametry mezinárod-
ních federací… Je s tím (halou) 
ale trochu spojen nárůst rozpoč-
tu…,“ řekl tehdy Hnilička opatr-
ně.  

Jak ale dodal, NSA má vypsat 
program na obdobné haly až do 
výše 150 milionů korun. 

A co třeba neustále probíraný 
a stále odkládaný rychlobrus-
lařský stadion „pro“ Martinu 
Sáblíkovou? 

„Myslím, že bychom měli smě-
řovat k tomu, že tu arénu pro 
Martinu Sáblíkovou, jak tomu 
říkáme, i když je to možná 
pomník Martiny, ona už tam 
pravděpodobně nestihne závo-

Kdo je Milan Hnilička
� 1973, Litoměřice
� Bývalý hokejový brankář, držitel medailí z olympiády i mistrovství světa. 
� Úspěšně jako nestraník kandidoval za hnutí ANO do Poslanecké sně-
movny PČR.
� Od srpna 2019 je předsedou Národní sportovní agentury. 
� Je vládním zmocněncem pro sport a také je členem výboru pro vědu, 
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zdroj: NSA

Je čas přestat omlouvat děti z tělocviku

BÝVALÝ reprezentační hokejový brankář Milan Hnilička se v létě 2019 stal předsedou Národní sportovní 
agentury. Agenturu přijel na Vysočinu představit na konci února.  Foto: Petr Klukan

dit, aby vznikla,“ předestřel. 
Konkrétní nabídky ale prý 

musí přijít z rychlobruslařské-
ho svazu nebo z nějakého měs-
ta, a to se zatím nestalo. 

Případné umístění rych-
lobruslařského stadionu by 
muselo být dle Hniličky ve vět-
ším městě, protože nelze „zazá-
vazkovat malou obec, která 
nemusí mít cirka 15 milionů na 
provoz. Proto mluvím o umístění 
ve větším městě, kde bude spous-
ta dětí, které mohou chodit do 
té haly bruslit. Ne jenom rych-
lobruslit, ale dělat i jiné spor-
ty, tam může být curling nebo 
hokej. Tak, jak je to navrženo, 
se to nabízí, ale je potřeba se 
opravdu bavit na prvním místě o 
těch financích, protože s těmi to 
začíná a také končí.“ 

Jak Hnilička řekl, sport za 

posledních 30 let nabral spous-
tu problémů. „Zaspali jsme za 
našimi sousedy, to si všichni 
uvědomujeme v rámci úspěš-
nosti. Ale co je nejhorší, že naše 
děti tloustnou a my jsme se na to 
nečinně dívali. A to je vzkaz pro 
rodiče. Je čas přestat omlouvat 
děti z tělocviku, pokud k tomu 
není opravdu důvod.“

Na pohybu závisí zdraví 
budoucí generace i její pracovní 
potenciál. Sport prostě formuje 
tělo i charakter. Proto chce NSA 
víc peněz do sportu. 

Předseda NSA pak mimo 
jiné hovořil o jednání s Čes-
kou komorou architektů, kdy 
by chtěli vytvořit typizované 
stavby, od plaveckých stadio-
nů, sportovních hal až po zim-
ní stadiony. „Ty velké projekty 
jsou samozřejmě unikátní, tam 

asi žádný typizovaný projekt 
nevymyslím,“ uvedl s tím, že tato 
spolupráce je teprve v zárodku. 

Milan Hnilička přednesl i 
výhled financí. Střednědobý 
výhled na rok 2021 je okolo 8,5 
miliardy korun. 

„V současné době je plánováno 
zhruba pět a půl miliardy nein-
vestičních peněz. Zbytek jsou 
investiční,“ sdělil. „Veškeré pení-
ze, které se nám podaří vyjednat 
do podpory sportu, tak zhruba k 
poměru 70 ku 30 bychom smě-
řovali k investicím. 70 % investi-
ce a 30 % na činnost.“

Taková byla slova předsedy 
Národní sportovní agentury 
Milana Hniličky na konci února 
v Jihlavě při jejich spanilé jízdě 
kraji. Virová epidemie vše změ-
nila. Rozjezd agentury se zbrz-
dil a roadshow přerušila. 

Vítězslav
Holub, 

předseda České
unie sportu Kraje Vysočina

Mgr.
Petr Ryška,

předseda
Českého svazu
plaveckých
sportů

Martin
Zuzaňák,

starosta
Sokola Jihlava


