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Vážený pane starosto, Vážená paní starostko,  
Vážený pane primátore, Vážený pane hejtmane, 
 
 v příloze naleznete otevřený dopis starostům, primátorům a hejtmanům od delegátů         
29. valné hromady České unie sportu. Dopis vychází z  hluboké znalosti problematiky, 
dlouhodobých analýz zdravotního stavu a fyzické zdatnosti populace a z reprezentativních studií, 
které prokazují nezpochybnitelný pozitivní vliv pohybových aktivit a sportu na fyzické, duševní i 
sociální zdraví populace a tím na ekonomiku státu. Věnujte, prosím, mezi dalšími každodenními 
povinnostmi a starostmi, pozornost tomuto naléhavému sdělení od představitelů sportovního 
prostředí.  
 Česká unie sportu jako největší česká sportovní organizace sdružující 76 sportovních svazů, 
8 731 sportovních klubů a jednot s 1,3 miliony členů cítí odpovědnost za budoucnost a zdraví naší 
společnosti i její ekonomickou prosperitu, která se zdravým životním stylem prokazatelně souvisí. 
 Jsem přesvědčen, že jde o naši společnou odpovědnost, neboť bez spolupráce a Vašeho 
pochopení závažnosti tohoto tématu nemůže ke zlepšení nikdy dojít. Na zlepšení naší spolupráce, 
vzájemné informovanosti, pomoci a podpory práce dobrovolníků ve sportu jsme připraveni. 

Abychom dobře pochopili názory občanů na sport, rozhodli jsme se opakovaně uspořádat 
reprezentativní průzkum veřejného mínění. Ze závěrů, který Vám v příloze zasílám, jednoznačně 
plyne nejen zhoršování stavu, ale i to, že víc než polovina populace nesportuje vůbec, nebo jen 
příležitostně i přesto, že naprostá většina je přesvědčena, že sport je důležitý pro zdravý vývoj dětí 
a mládeže. Většina respondentů se domnívá, že sport není dostatečně kvalitně zajišťován na 
školách a je pro navýšení počtu hodin tělocviku. Velmi ostře a jednoznačně lidé vnímají i klíčovou 
úlohu sportu jako vhodnou formu prevence proti sociálně nežádoucím jevům. Naprostá většina si 
myslí, že stát podporuje sport nedostatečně, že je nedostatek kvalitních a veřejně přístupných 
sportovních zařízení. Drtivá většina je toho názoru, že o provoz a údržbu místních sportovních 
zařízení by měly pečovat kraje, města a obce. 

Vážení volení představitelé veřejného a společenského života, jsem přesvědčen, že zdravý 
životní styl a s tím i celkové zlepšení zdraví společnosti je naše společná starost a zájem. Změnit 
neblahé prvenství Česka jako země nejobéznějších lidí Evropy dokážeme jedině společně. Česká 
unie sportu, její sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, krajské a okresní organizace se svými 
Servisními centry sportu Vám k tomu nabízejí pomocnou ruku. Nabízíme naše i partnerské 
projekty ČUS - Sportuj s námi!, OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů nebo 
Olympijský víceboj, které v našich městech a obcích nalézají uplatnění i dobrý ohlas, a 
samozřejmě také prestižní anketu vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku v okresech či krajích a 
další projekty.  

 
V úctě 
 

 


