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Úvod
Strategický plán rozvoje sportu v obci Babice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu je
otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách
a potřebách obce. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách
a stanovit způsob financovaní podpory sportu v obci.

1. Základní pojmy
Sport – dle definice Rady Evropy je sport chápán jako „veškeré formy tělesné aktivity, které,
provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické
kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na
všech úrovních“.
Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity
občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou
pohybové vyžití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt,
udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně
vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované
aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových
činností, všestrannost a vytvářeni vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťovaní a provozovaní sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zapas, hra nebo jiná
aktivita sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo
dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném
čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla
v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
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2. Úloha obce v zajišťování sportu
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména:






zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízení,
zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu a zajišťuje jeho
provádění.
Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce
se spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch
obce, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec
tak v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální peče a pro
uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního
rozvoje, výchovy a vzdělávání, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Zejména menší obce přirozeně hledají pro realizaci sportovní politiky i další zdroje mimo
vlastní rozpočet. Obec Babice má rovněž ambice čerpat finanční prostředky z dotačních titulů
MŠMT a Olomouckého kraje. Proto je Plán rozvoje sportu obce Babice zpracován v souladu s
Koncepcí rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji a také s celostátní Koncepcí
podpory sportu 2016–2025 – SPORT 2025. Jeden z dlouhodobých cílů krajské koncepce, které
lze plnit na obecní úrovni, je např.:


Provozování sportu na vyšší kvalitativní úrovni za podpory vhodných a specifických
prostředků a to ve spolupráci s tělovýchovnými a sportovními organizacemi, obecními
úřady atd. Splněním požadavku dojde k vyššímu zájmu obyvatel o sportovní a
volnočasové aktivity.

Pro obce menší a střední velikosti je důležitý především bod 13 akčního plánu krajské
koncepce (Podpora sportovní infrastruktury na území Olomouckého kraje), který říká, že
Olomoucký kraj bude podporovat modernizaci, obnovu či budování specifické sportovní
infrastruktury související s cestovním ruchem v regionu. Tato infrastruktura kromě samotného
rozvoje možností sportovních aktivit na území kraje přispěje rovněž i k rozvoji cestovního
ruchu. Jedná se například o cyklostezky, lyžařské areály, zimní stadiony či zařízení fitness.

4

3. Charakteristika obce Babice
Obec Babice leží v severní části Hornomoravského úvalu nedaleko města Šternberk (přibližně
2,5 km od jeho centra vzdušnou čarou směrem na západ) na silnici II/444, která spojuje
Šternberk s Uničovem. Šternberk (centrum) leží v silniční vzdálenosti cca 4,4 km a Uničov
(centrum) cca 10,7 km. Obec tak má poměrně výhodnou polohu v blízkosti dvou středně
velkých měst, která poskytují dostatek pracovních příležitostí. Obec leží v nadmořské výšce cca
250 m, přičemž charakter katastru je v oblasti zástavby rovinatý bez výrazných rozdílů
v nadmořské výšce. Směrem na severovýchod se území mírně zvedá (vrchol Kamínka 330 m)
a na hranici s Hlásnicí dosahuje 350 m. Tato část obce, prakticky jediná zalesněná část katastru,
spadá do Přírodního parku Sovinecko.
Tab. 1: Základní údaje o obci Babice
Název
Status
Rozloha k 1. 1. 2018 (ha)
Počet obyvatel k 1. 1. 2018
Nadmořská výška (m n. m.)
Adresa obecního úřadu
Starosta
NUTS I (stát)
NUTS II (region soudržnosti)
NUTS III (kraj)
Obec s rozšířenou působností (ORP)
Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ)
Dobrovolný svazek obcí
Místní akční skupina (MAS)

Babice
obec
595
466
244
Babice č. p. 65, 785 01 Šternberk
Dana Haasová
Česká republika
Střední Morava
Olomoucký
Šternberk
Šternberk
Mikroregion Šternbersko
MAS Šternbersko
Zdroj: Risy.cz; web obce

V obci žije v současnosti cca 470 obyvatel. Od roku 1993 obec obyvatele až na výjimečné roky
získává. Vzhledem k nižšímu přirozenému přírůstku je zvyšování obyvatel způsobeno
především migrací. Obec má příznivý poměr dětské a seniorní složky, kde děti ve věku 0–14
let tvoří 15 % populace a senioři ve věku 65 a více let tvoří 14 %. Obyvatel v produktivním věku
je 71 %. Z pohledu vzdělanosti má dokončenou vysokou školu pouze 6,8 % obyvatel. Střední
školu s maturitou dokončilo 25,6 %.
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Obr. 1: Vývoj počtu obyvatel v letech 1991–2015.
Zdroj: Český statistický úřad, průběžná statistika, vlastní zpracování.

Obr. 2: Geografická poloha a katastrální území obce.
Zdroj: mapový podklad ArcČR® 500, vlastní tvorba.
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4. Současný stav
Sportovní oddíly a spolky v obci
V Babicích působí hned několik sportovních organizací a spolků věnující se sportovní činnosti.
Nejvýznamnějším sportovním oddílem je fotbalové družstvo TJ Sokol Babice, které má
přibližně 42 členů. Počet členů v poslední době spíše klesá. Družstvo mužů hraje II. třídu
okresního přeboru mužů. Mimo fotbal pořádá TJ Sokol Babice turnaje v tenisu, malé kopané,
nohejbalu, volejbalu, kuželkách (2x za rok) a stolním tenisu (1x za rok). Dalším působícím
spolkem v obci je sbor dobrovolných hasičů Babice, který má stabilní členskou základnu o
počtu cca 30 členů. Ačkoliv je hlavní aktivitou sboru zajištění požární ochrany v obci, dříve se
hasiči věnovali i požárnímu sportu a práci s mládeží. Zde je tedy potenciál pro obec podpořit
dobrovolné hasiče za účelem obnovení provozování požárního sportu a zapojení dětí a
mládeže. Dalším spolkem, který provozuje sportovní činnost je Kynologický klub Babice, jehož
hlavní aktivitou je výcvik psů a sním spojená sportovní aktivita cvičitelů. Spolek má v současné
době 46 členů. Dále v obci působí spolek TYBYS, který vznikl na podporu sportovních a
pohybových aktivit všech občanů, dětí a mládeže. Usiluje o aktivní využití volného času svých
členů i ostatních občanů obce. V kulturním sále obce například každoročně organizuje turnaj
ve stolním tenisu, který je přístupný veřejnosti. V obci také existuje sdružení rekreačního
volejbalu, které jedenkrát týdně hraje volejbal na víceúčelovém hřišti v areálu TJ Sokol Babice.
V zimě volejbalisté jezdí do haly do Šternberka. V kulturním sále obce také jedenkrát týdně
probíhá relaxační cvičení pro ženy.
V obci je zřízena mateřská a základní škola. V školním roce 2018/2019 navštěvovalo mateřskou
školu 24 žáků a 26 žáků základní školu. Do školy v Babicích chodí i žáci s bydlištěm mimo obec
a počet žáků v posledních letech klesá. Ředitelka ZŠ (Mgr. Sládková) vidí problém především
v nezájmu dětí věnovat se sportu. Dle jejích slov „začínají problémy s nezájmem dětí o sport
již v rodinách, kdy rodiče nevedou své děti k pohybu“. Řešením by mohla být lepší spolupráce
s rodiči. Žáci sportují v rámci povinných hodin tělesné výchovy. Základní škola má omezené
prostory pro tělesnou výchovu v zimě (jedna ze tříd slouží jako tělocvična). V letních měsících
využívají děti z MŠ a ZŠ Babice areál hřiště i víceúčelové hřiště.
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Obr. 3: Vývoj počtu žáků ZŠ Babice v posledních 10 letech
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Obr. 4: Tělocvična ZŠ

Sportoviště v obci
Areál TJ Sokol Babice – fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště je standardních rozměrů s udržovaným trávníkem, tribunou a sociálním
zařízením (sprchy, šatny a WC). Sociální zařízení je ve špatném technickém i hygienickém stavu
a zasloužilo by si rekonstrukci. V areálu se také nachází hospůdka, která slouží k občerstvení i
klubovým účelům.

Obr. 3: Fotbalové hřiště

Obr. 4: Tribuna pro diváky

Obr. 5: Šatny v areálu TJ Sokol Babice

Areál TJ Sokol Babice – víceúčelové hřiště
V areálu TJ Sokol Babice se také nachází víceúčelové hřiště. Zde se nachází jednak veřejné
dětské hřiště a hřiště s umělým povrchem pro hraní volejbalu, tenisu, badmintonu, nohejbalu,
malé kopané, basketbalu a jiných kolektivních sportů. Od rekonstrukce v červnu 2018 do října
2018 navštívilo víceúčelové hřiště přes 300 návštěvníků. Na dětské hřiště se nacházejí tato
zařízení:








věž se skluzavkou,
vahadlová houpačka,
kolotoč,
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kolébačka,
domeček,
mobiliář.

Hřiště s umělým povrchem je přístupné zdarma pro občany obce Babice. Občané bez trvalého
pobytu v Babicích platí za užití poplatek:




tenis, badminton – 50 Kč/osoba/hodina
kolektivní sporty (5 a více hráčů) – 200 Kč/hodina
pronájem na celý den – 1000 Kč

Hřiště má svého správce, který eviduje návštěvnost, stará se o rezervace a o dodržování
provozního řádu. Hřiště je v provozu od dubna do října (8:00–22:00), nebo podle domluvy.

Obr. 6: Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Babice

Venkovní posilovna
V centru obce se nachází venkovní posilovna, kde je šest stanovišť pro cvičení a posilování
všech svalových partií. Cvičiště je celoročně volně přístupné. K dispozici jsou tyto cvičební
prvky:








stepper,
rotace trupu
přítahy ramen,

eliptický trenažér,
koník,
a multifunkční cvičení.

Obr. 7: Venkovní posilovna v centru obce
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Fitstezka
V severovýchodní části katastru obce, za železniční tratí, se nově nachází Fitstezka. Jedná se o
soubor 10 stanovišť, na kterých si uživatelé mohou zacvičit v rámci své procházky či běhu.
Stezka vznikla v září 2018. Stezka poskytuje prostor pro cvičení v přírodě, cvičení s váhou
vlastního těla a o podporu zdravého způsobu trávení volného času. Stanoviště jsou vyrobena
především ze dřeva doplněna o kovové prvky. Stezka má přibližně 700 m a obsahuje tyto
stanoviště:












výskoky,
vysoké bradla,
přeskoky,
hrazda,
šikmá lavice,

nízké bradla,
TRX,
kotníkové odrazy,
slalom,
strečink.

Obr. 8 a 9: Ukázka Fitstezky

Cyklostezka Babice–Šternberk
Z obce Babice (za železniční tratí) vede 1,5 km dlouhá
cyklostezka do Šternberka s koncem v ulici Uničovská.
Stezka je v režimu C 9 (stezka pro chodce a cyklisty
se smíšeným provozem) a vede po ní regionální cyklotrasa
č. 6105. Cyklostezka zajišťuje bezpečné spojení pro cyklisty
dojíždějící za prací a také nabízí bezpečnou a zajímavou
jízdu pro cyklisty, bruslaře či pěší. Do budoucna se stane
součástí cyklistické stezky propojující města Olomouc–
Šternberk–Uničov.
Obr. 10: Začátek cyklostezky (Babice)
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Areál kynologického spolku
V severní části obce nad Kamenným rybníkem se na ploše o rozloze 2000 m2 nachází areál
kynologického spolku, který slouží k výcviku a výchově psů. V areálu je k dispozici dostatečně
velká tréninková a závodní plocha, sociální a klubové zařízení a kotce pro psy. Údržba areálu
je prováděná obcí.

Obr. 11: Areál kynologického spolku
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5. Vize a priority
Vize
Obec Babice podporuje a iniciuje podnícení zájmu všech obyvatel obce o sport. Především ve
sportu podporuje děti a mládež a již od raného věku je vede k zdravému životnímu stylu. Obec
pro své obyvatele vytváří takové podmínky, že různé formy sportu jsou dostupné pro všechny
občany, ať už na závodní nebo rekreační úrovni. Obec nadále finančně, propagačně a
organizačně podporuje činnost spolků a sportovních organizací v obci. Po majetkové stránce
obec nadále pronajímá své pozemky k využití sportovním spolkům a organizacím a pečuje
stávající infrastrukturu.

Priority
1. Sport dětí a mládeže
Přimět děti a mládež k sportování je výborný výchovný prostředek, socializační faktor a
účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování. Pohyb dětí je potřebný pro
zdravý tělesný růst a psychický vývoj.
Cílem je podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností a
dovedností v této oblasti. Vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže.
2. Sport pro všechny
Sport pro všechny je určený široké vrstvě obyvatel bez ohledu na věk, rasu, národnost,
postavení ve společnosti nebo pohlaví. Jedná se o organizovaný i neorganizovaný sport a
sportovní volnočasové aktivity, které naplňují myšlenky zdravého životního stylu, sociální
kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.
Cílem je vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
3. Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec vytváří základní
podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Obec dlouhodobě chápe potřebu
udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle
potřeb obyvatelstva.
Cílem je zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.
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Tab. 2: Popis záměrů a opatření pro rozvoj sportu v obci Babice

Priorita

Sport dětí a
mládeže

Záměr

Opatření

 Iniciovat pořádání sportovních akcí a akcí pro aktivní pohyb děti a mládeže



 Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
 Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce
v souladu s potřebami obce.

Podpořit dobrovolné hasiče v práci s mládeží a obnovení
provozování požárního sportu



Postavení plnohodnotné tělocvičny ZŠ a MŠ



Podpora Kynologického klubu v práci s dětmi a mládeží a s jejich

 Zapojení dětí do činností spolkových organizací v obci

přípravou na zkoušky a závody

 Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život

Sport pro

 Podpora akcí pořádaných spolky z území obce.

všechny

 Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností
rozpočtu a dotací.



Finanční podpora spolků organizující sportovní akce s aktivním
zapojení veřejnosti



Propagace a podpora akcí pořádaných místními spolky



Rekonstrukce sociálního zázemí v areálu TJ Sokol Babice



Výstavba cyklostezky Babice – Mladějovice



Pravidelná kontrola a údržba sportovišť na území obce

 Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové
aktivity

Sportovní
infrastruktura

a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.
 Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury.
 Údržba a modernizace sportovní infrastruktury.


Monitorovat počet a stav sportovních zařízení.
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6. Formy podpory sportu v obci
Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce


Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nakup a dovybavení sportovních zařízení



Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení

b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce


z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo
účastí příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích,

c) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování
dotací z rozpočtu obce třetím osobám.
2. Nepřímá podpora


Údržba stávajících sportovních zařízení



Propagace sportovních akcí



Organizační zajištění sportovních aktivit
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7. Závěr
Strategický dokument – Plán rozvoje sportu obce Babice shrnuje možnosti sportu v obci a
definuje hlavní problémy dalšího rozvoje sportu. Nabízí opatření, která mohou přispět
k rozvoji sportu v obci. Plán rozvoje sportu obce Babice je otevřený dokument, který může být
průběžně aktualizován podle potřeb obce.

Plán rozvoje sportu obce Babice schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne
17. 12. 2018 usnesením č. ………………..
Strategický plán rozvoje sportu obce Babice je zveřejněn na webových stránkách obce Babice
(www.obecbabice.cz), anebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.
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Přílohy
Příloha 1: Lokalizace sportovních zařízení v obci Babice
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