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Město v pohybu



ZÁKLADNÍ INFORMACE

• druhé největší město v okrese Zlín ve Zlínském kraji, šesté 
největší město Zlínského kraje,

• leží 10 km jihozápadně od Zlína na soutoku řek Moravy a 
Dřevnice, na rozhraní tří moravských národopisných regionů 
(Slovácka, Valašska a Hané) v nadmořské výšce 190 m n.m.,

• v moderním průmyslovém městě žije necelých 18.000 
obyvatel,

• rozlohu má necelých 2000 hektarů,

• díky výhodné poloze na rozhraní tří regionů jsou Otrokovice 
nejvýznamnějším dopravním uzlem celého Zlínského kraje.



• V4: partnerskými městy jsou Dubnica nad Váhom 
(Slovensko), Zawadzkie (Polsko) a Vác (Maďarsko). 
Spolupráce měst probíhá na úrovni setkávání 
představitelů samosprávy partnerských měst a společně 
organizovaných akcí v oblasti kultury, školství, sportu a 
sociálních věcí.

• Otrokovice jsou neodmyslitelně spojeny s Baťovými 
závody, na jejichž odkaz navázaly současní největší 
zaměstnavatelé působící ve městě: Continental Barum, 
MITAS, Zlin Aircraft, TOMA…

• V roce 2006 byl zprovozněn tříkilometrový 
severovýchodní zpoplatněný obchvat města s napojením 
na dálnicí D55.



Obce ORP



INVESTICE MĚSTA

Vjezd do areálu TOMA

S náklady ve výši 102 milionů korun se

jedná o nejvýznamnější investici
města, která má pro město strategický
význam.

Křížením se železniční tratí ve variantě

podjezd došlo k odklonění významné

části automobilové dopravy a tím

k pozitivnímu dopadu na životní

prostředí.

V dotčené lokalitě se snížila hlučnost
a prašnost a výrazně se zlepšila rovněž
bezpečnost pohybu. Vjezd je umístěn
konkrétně mimo zástavbu přímo
z komunikace spojující Tlumačov
a Otrokovice, s následným napojením
na dálniční síť.



Sportovní areál Baťov

Díky dotaci z EU ve výši         
52,4 milionu korun se Staré 
hřiště přeměnilo v nový 
moderní sportovní areál, 
který svým významem 
překračuje hranice regionu.



Cyklostezka Otrokovice - Zlín

Po mnoha letech sousedící 
města Otrokovice a Zlín 
propojuje zhruba 
šestikilometrový úsek 
cyklostezky. 

Nová cyklotrasa nabízí 
sportovním nadšencům 
pohodlnou a bezpečnou jízdu 
jak v rámci aktivního trávení 
volného času, tak pro účely 
dojíždění osob do zaměstnání 
a škol.

Asfaltobetonové souvrství 
a příjemná třímetrová šířka 
stezky umožňuje komfortní jízdu 
nejen cyklistům, ale rovněž 
in-line bruslařům, a to téměř
za každého počasí.



Náměstí 3. května

Dotace z Regionálního operačního 
programu Střední Morava ve výši 
téměř 11 milionů korun společně s 
příspěvkem města, částkou více než 
6,5 milionů korun, umožnila 
kompletní rekonstrukci náměstí
3. května v místo vybízející k relaxaci 

a odpočinku. 

Náměstí nyní disponuje řadou 
praktických prvků - otočnými sedátky, 
kvalitními lavičkami a několika 
zákoutími, která dala vyniknout 
příjemnému prostoru a bohaté 
zeleni. Vysázeno zde bylo na tisíce 
květin různých druhů tak, aby 
v průběhu celého vegetačního 
období postupně kvetly a zdobily 
centrum města.



Městská galerie Otrokovice

Prostory bývalého baru se díky

střízlivému designu, kvalitním materiálům

a neutrálnímu barevnému provedení

proměnily v atraktivní místo, které skýtá

dokonalé podmínky pro vyniknutí

vystavovaných děl.

V novém kulturním prostoru, jehož

provozovatelem je Otrokovická BESEDA,

našly své zázemí i tři otrokovické kulturní

spolky - Rozumění, Fotoklub Beseda

Otrokovice a Klub přátel historie města

Otrokovice. Díky souladu a podobnosti

zaměření těchto subjektů vznikl

odpovídající prostor pro spolupráci

ve formě historických výstav o městě

i výstav současného umění.



Turistické informační centrum

Investice ve výši 3 miliony 
korun v roce 2013 zahrnovala 
kromě stavební části Městské 
kavárny také rekonstrukci 
vestibulu a sociálního zařízení 
v přízemí Otrokovické BESEDY. 

TIC Otrokovice provozuje také 
sezónní pracoviště v přístavišti 
u nejfrekventovanější 
cyklostezky podél Baťova 
kanálu.



Přestupní terminál veřejné dopravy 

• Přednádražní prostor v Otrokovicích 
je vstupní branou pro návštěvníky 
celého Zlínského kraje.

• Přestupní terminál veřejné dopravy 
dokončen v r. 2009

• Město na realizaci v celkové částce 
téměř 69 milionů korun získalo z EU 
více jak 48 milionovou dotaci a více 
jak 2,8 milionu dostalo ze státního 
rozpočtu. Radnice pak vynaložila z 
vlastních zdrojů přes 17,7 milionu 
korun.



Kongresový sál v Otrokovické BESEDĚ

• Rozvoj kongresové 
turistiky

• Reprezentativní 
multifunkční prostory

• Konání městských 
kulturních a 
společenských akcí

• Kapacita až 500 míst



ZÁKLADNÍ ŠKOLY  – INVESTICE 

ZŠ Trávníky

• oprava ležatých rozvodů

• zateplení školy

• rekonstrukce kuchyně  
zdravé stravování

• modernizace odborných 
učeben

• do jazykové gramotnosti 
rodilí mluvčí na všech 3 ZŠ

453 žáků



ZŠ Mánesova

• oprava vnitřních rozvodů, 
zateplení školy

• oprava povrchu hřiště 

• modernizace odborných 
učeben

604 žáků



ZŠ T. G. Masaryka
rekonstrukce šaten nahrazení ocelových šaten 
samostatnými skříňkami, modernizace přírodovědných 
učeben.

457 žáků



Základní škola Otrokovice, Komenského

Nabízí vzdělávání žákům se středně těžkým a

těžkým mentálním postižením,

se souběžným postižením více vadami, těžkým 

autismem.



Město Otrokovice je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace 

Mateřská škola Otrokovice, která se vnitřně člení na 

7 organizačních útvarů („školek“) rozmístěných po městě.

Investice:

MŠ J. Jabůrkové: rekonstrukce kuchyně – částka v R – 0,75 mil. Kč

MŠ J. Žižky – rekonstrukce kuchyně – částka v R – 0,75 mil. Kč

532 dětí



Dům dětí a mládeže Sluníčko v Otrokovicích

• Základním předmětem činnosti a 
poslání DDM je organizování a 
zabezpečování zájmového vzdělávání 
především pro děti, žáky, studenty, 
popřípadě další osoby, a to bez ohledu 
na místo jejich trvalého pobytu,

• pořádání více než stovku zájmových 
kroužků ve třech střediscích volného 
času

• provoz Dopravního hřiště  pro 
veřejnost na sídlišti Trávníky 

• Pořádání prázdninových i příměstských 
pobytové táborů.



Základní umělecká škola Otrokovice

• Základní umělecká škola Otrokovice
poskytuje základy uměleckého
vzdělávání všem zájemcům od 5-ti
let až do dospělého věku.

• Talent je při studiu nespornou
výhodou, ovšem výuka probíhá
s ohledem na individuální dispozice
žáků.

• Přestože naše škola patří ve Zlínském
kraji k těm menším, nabízí
plnohodnotné vzdělávání ve všech
čtyřech oborech – hudebním,
výtvarném, tanečním a literárně-
dramatickém .



Středoškolská vzdělávací zařízení

• Gymnázium Otrokovice • Střední průmyslová škola 
Otrokovice

435 studentů

Unikátní Experimentárium
navštívil i prezident ČR



Projekt „Zdravý pohyb do škol“

• Unikátní projekt  města Otrokovice 
v souladu se Školními vzdělávacími 
programy jednotlivých  základních 
škol, Koncepcí státní podpory 
sportu v ČR i evropskou legislativou 
v oblasti podpory sportu 
odstartoval plošně na všech 
I.stupních ZŠ v roce 2012.

• Podporujeme rozvoj sportovní 
všestrannosti pod vedením trenérů 
s licencí na sportovištích pro děti 
zcela zdarma.

• 2x ročně organizujeme společné 
„sportovní řádění“ pro 500 dětí.

• V roce 2016 se do projektu zapojila 
i Mateřská škola Otrokovice.



Aktivně ve volném čase

• Hustá síť nových cyklostezek z toho 
dvě páteřní (podél Baťova kanálu 
a Otrokovice Zlín)

• Lanové centrum LANÁČEK

• Dopravní hřiště Trávníky

• Sportovní areál Baťov 

• Rekreační areál Štěrkoviště 

• Městské koupaliště

• Podpora města sportovním klubům a  
kulturním spolkům a organizacím.

• MORAVIAMAN triatlon

• Cyklojízda Otrokovice – Dubnica 
nad Váhom

• Memoriál MUDr. Podmolíka v 
maratonu a půl

• Evropský týden mobility

• Do práce na kole

• Exhibiční fotbalová utkání

• O sportovní slávě





Kulturně společenský život ve městě

• Otrokovické letní slavnosti 
(třídenní festival zábavy pro 
všechny)

• Jarní a podzimí poutě

• Farmářské  a Vánoční trhy

• Městská turistika –
tématické vycházky za 
historií města (realizuje TIC )

• Naše město v květech a 
zeleni

• Festival gymnázií…

• Otrokovická BESEDA 

• Městská galerie 
Otrokovice

• Více než desítka dalších 
spolků a organizací





Hotel Baťov Společenský dům – 80 let

• Společenský dům 
s parkem byl v r. 2014 
prohlášen kulturní 
památkou.

• V r. 1994 byl 
v parku před 
Společenským 
domem odhalen 
pomník zakladatele 
firmy Tomáše Bati.



Absolutní zákaz hazardu ve městě!

Městský úřad Otrokovice  
radnice z r. 1993 (arch. Kuchlovský)



XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ 

A MÍSTOSTAROSTŮ 

ZLÍNSKÉHO KRAJE

24.11.2016

Otrokovice

Děkuji za pozornost

Mgr. Jaroslav Budek

starosta města 


