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Baťův kanál je uni-
kátní technické dílo,
které mělo sloužit
nejen jako závlahový
systém, ale rovněž
jako vodní cesta pro
dopravu lignitu
z dolu v Ratíškovicích
do továren a teplá-
ren v Otrokovicích.
V areálu společnosti
TOMA jsou dodnes
zřejmé pozůstatky
přístaviště. 

Parní rozvody
v otrokovickém prů-
myslovém areálu už
něco pamatují
a společnost TOMA
se rozhodla přistou-
pit k jejich rekon-
strukci. Je to její
dlouhodobý záměr,
který chce realizovat
v převážné míře
v tomto roce. Část
prací bude dokonče-
na v roce příštím.
Celkové investice
dosáhnou 37 milio-
nů korun.

Pestrý začátek
Jsou věci, které nejde jen tak pře-
hlédnout a my budeme rádi, pokud
to bude tento zpravodaj, jehož první
číslo vám právě představujeme.
Vycházeli jsme z jednoduché úvahy,
že nepodnikáme v izolovaném pro-
středí a chceme informovat. Provo-
zujeme rozlehlý areál, který je napo-
jený na město. Chceme vám pravidel-
ně přinášet informace nejen o tom,
co naše společnost dělá, jaké aktivity
vyvíjí a co plánuje. Proto se ve zpra-
vodaji dočtete o dlouho plánovaném
novém vjezdu do areálu, který uleví
dopravě ve městě a pomůže areálu,
o investičně a organizačně náročné
rekonstrukci parní sítě v areálu,
která letos proběhne. Ale chceme
nabídnout i zajímavé čtení z minu-
losti, historické perličky s nějakou
vazbou na město, na areál a vývoj
podnikání v něm. Chceme vám přiblí-
žit místa a události, o kterých možná
ani nevíte, že jsou nám tak blízko.
Proto jsme se hned na začátku spojili
s otrokovickými badateli a dnes se
s nimi podíváme zblízka na přístaviš-
tě Baťova kanálu v areálu společnosti
TOMA. Přinášíme vám rovněž v jed-
noduchém grafickém provedení
mapu areálu s vyznačením jednotli-
vých firem.
Samozřejmě budeme rádi za zpět-
nou vazbu, za připomínky a náměty,
co byste si příště rádi přečetli a jaké
informace vám chybí. Psát můžete na
mail: zpravodaj@tomaas.cz
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Přístaviště Baťova kanálu: co zůstalo?
Baťův kanál je unikátní technic-
ké dílo, které mělo sloužit
nejen jako závlahový systém,
ale rovněž jako vodní cesta pro
dopravu lignitu z dolu v Ratíš-
kovicích do továren a tepláren
v Otrokovicích. V areálu společ-
nosti TOMA jsou dodnes zřej-
mé pozůstatky přístaviště. 

Přístaviště v areálu TOMA je jedním z cílů amatérského
bádání skupiny lidí z Otrokovic, která dává dohromady zají-
mavosti z města a okolí. Dnes budou našimi průvodci. Nej-
dříve ale stručně k historii kanálu.

Pokusy o splavnění řeky Moravy se datují do poloviny 17.
století, kdy se poprvé začalo hovořit o jejím propojení s řekou
Odrou. Po dlouhé době pak myšlenka regulace řeky Moravy
znovu ožila kolem roku 1927 a zaujala velkoprůmyslníka
Tomáše Baťu. Po jeho tragické smrti o pět let později se

tohoto smělého
plánu ujal Jan Anto-
nín Baťa. Regulace
toku Moravy
a výstavba kanálu
měla pro firmu Baťa
několik významů.
Kromě realizace sta-
rého snu o propojení
evropských veletoků
se jednalo o přepravu
lignitu z dolu v Ratíš-
kovicích do továren
a tepláren v Otroko-
vicích, která byla po
železnici finančně
nevýhodná, a také
o vybudování melio-
račního systému
v okolí řeky Moravy.
Organizačně i tech-
nicky náročná stavba
proběhla v letech
1934 až 1938. Cel-
ková délka plavební
trasy byla 51,8 km,
z toho jeden kilometr
vedl korytem dnes již
nesplavné Dřevnice
a některé úseky kory-
tem Moravy. 

(pokračování 
na str. 8)
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Hledání zapomenutých míst
Šestadvacetiletý Radek Polášek objevuje v Otrokovicích

a v jejich okolí dávno zapomenutá místa a stavby. "S GPS v ruce
jsem pravidelně hledal poklady - takzvané kešky a přitom jsem
v okolí Otrokovic narazil na pozoruhodné technické objekty
a hrozně mě to zaujalo," přibližuje student brněnské univerzity se
specializací na pedagogiku. "Primárně se nezabýváme historií
a historickými souvislostmi, jde nám hlavně o to, najít historická
místa a stavby, o kterých se již téměř nic neví a zachytit jejich sou-
časnou podobu. Sbíráme tipy od známých a dnes, když se o naší
aktivitě ví více, tak také od občanů. Málokdy jdeme najisto, vět-
šinou vycházíme z indicií a nepřesných informací. Pokud to jde,
tak mluvíme s lidmi, kteří nám předávají tolik potřebné informa-
ce ze života. Např. když byli malí, jak s rodiči utíkali do krytů před
nálety," říká. Začínal sám loni v září a pak se k němu přidaly dvě
slečny se stejným zaujetím. Od té doby každý týden zveřejňuje
zhruba dva nálezy buď terénního charakteru, nebo archivního
nálezu. Největším unikátem bylo objevení protileteckého krytu na
otrokovickém nádraží. Nalezli prvních 90 metrů, ale odhady říka-
jí, že je to zhruba 10 procent. "Bez pochopení a ochoty zodpo-
vědných lidí by to nešlo. Proto jsem rád, že mi TOMA vyšla vstříc
a v jejím areálu můžeme bádat," dodal.

Na výstupy se můžete podívat na: www.badatelstvi.cz

Pište nám na: zpravodaj@tomaas.cz

Remorkér Baťa II proplouvá plavební komorou v pří-
stavu Baťov. (Snímek: J. Vaňhara 1938, Státní okresní
archiv Zlín). 

Současný pohled na místo, kde v bývalých Baťových
pomocných závodech vedl kanál. 

Baťův kanál v Otrokovicích. Orga-
nizačně i technicky náročná stavba
proběhla v letech 1934 až 1938.
Na snímku je kanál vedoucí k tep-
lárně se zvedacím mostem.
(Snímek: Státní okresní archiv

Zlín). 

I v těchto místech kotvily lodě,
které dopravovaly lignit z dolu

v Ratíškovicích do továren a teplá-
ren v Otrokovicích.  



"Musíme si uvědomit, kdy rozvody vznikly a jaký je
dnes na ně pohled, když energetická náročnost klesá
a je obecná shoda v tom, že je třeba snižovat spotřebu
energií," říká Milan Masaryk, vedoucí oddělení 354,
pod které ve společnosti TOMA rozvody spadají. 

Historicky byly rozvody postaveny za Bati a z dnešní-
ho pohledu jsou značně předimenzované, což s sebou
nese značné ztráty při provozu. Tepelná síť byla budo-
vaná v době, kdy areál sloužil jiným účelům a potřeby
tepla pro technologické účely byly odlišné od dnešních.
V současné době většina objektů v areálu využívá teplo
z parní sítě k vytápění a k ohřevu užitkové vody, menší
část využívá teplo k technologickým účelům. Jen pro

Parní rozvody projdou letos 
rekonstrukcí za 37 miliónů korun

Parní rozvody v otrokovickém prů-
myslovém areálu už něco pamatují
a společnost TOMA se rozhodla při-
stoupit k jejich rekonstrukci. Je to
její dlouhodobý záměr, který se
bude realizovat v převážné míře
v tomto roce. Část prací bude
dokončena v roce příštím. Celkové
investice dosáhnou 37 milionů
korun. 
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Stávající parní rozvody jsou v převážné většině provedeny jako podzemní, omezená část pak jako nadzemní. Technický stav staveb-
ních konstrukcí odpovídá jejich stáří, betonové konstrukce kanálů a hlavně zákrytové desky a stropy šachet jsou značně porušeny
zatékající slanou vodou ze zimní údržby. Samotné potrubí a úložné konstrukce jsou v poměrně dobrém stavu. Na celkovém stavu
zařízení se negativně projevilo celkové zaplavení rozvodů při povodni v roce 1997.

ilustraci a zajímavost: v dobách “rozvinutého socialis-
mu” odebíral areál TOMA až desetinásobek současného
stavu nicméně násobně větší odběry byly i v "baťových"
dobách.

Dlouhodobým záměrem společnosti TOMA proto bylo
a je parní rozvody rekonstruovat. Tento záměr potvrdil
i nezávislý energetický audit, který si nechala společnost
zpracovat. "Audit zcela jasně doporučil rozvody páry
rekonstruovat tak, aby provoz celé sítě byl maximálně
hospodárný a nedocházelo ke zbytečným ztrátám, což
nám umožní držet cenovou hladinu. Půjde o investičně
a organizačně náročnou akci. Rekonstrukce si vyžádá 37
miliónů korun, ze 40 procent bude financována pro-
střednictvím dotace," uvedl dále Milan Masaryk. 

Rekonstrukce bude zahrnovat jak vlastní výměnu
potrubí, které je z dnešního pohledu nevyhovující, tak
i částečnou opravu tepelných kolektorů a rovněž výmě-
nu měřidel. Do konce loňského roku probíhalo výběrové
řízení na výběr dodavatele. Práce budou probíhat mimo
topnou sezonu. Celý projekt je rozdělen do 13 etap
a odběratelé již byli seznámeni s harmonogramem
prací. Další informace budou dostávat průběžně.

"S ohledem na rozsáhlost a časovou náročnost celé
rekonstrukce a s tím spojené nebezpečí technických
problémů, které mohou při pracích nastat, chceme
všechny dotčené v areálu poprosit o spolupráci, vstříc-
nost a trpělivost. Rekonstrukce sice přinese přechodné
omezení, ale výsledkem bude snížení ztrát s pozitivním
dopadem na odběratele tepla," dodal M. Masaryk.
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Mitas hledal lokalitu pro výstavbu nového závodu,
neboť byl v areálu firmy Continental Barum v nájmu na
omezenou dobu, a to již od roku 2004, kdy převzal výro-
bu zemědělských pneumatik od společnosti Continental.
Místo, kam se měla výroba z Barumu přestěhovat, neby-
lo do poslední chvíle jisté. Důležitou roli sehrálo kromě
jiného jednání vedení společnosti Mitas s představiteli
města Otrokovice a společnosti TOMA Otrokovice.

"Při výběru lokality nás ovlivnil zejména věcný přístup
společnosti TOMA Otrokovice, která spravuje tamější prů-
myslový areál, u které jsme našli vstřícný postoj. Zároveň
jsme věděli, že areál nabízí velmi kvalitní zázemí. Kon-
struktivní byl také přístup města a jeho obyvatel. Otroko-
vičtí si uvědomovali, že jde o pracovní místa, a Mitas nabí-

zí perspektivu," uvedl
Josef Křemeček, ředi-
tel závodu Mitas
v Otrokovicích a ve
Zlíně. "Jsme rádi, že
jsme se s majiteli are-
álu TOMA Otrokovice
dohodli a podařilo se
nám zachovat všech-
na pracovní místa
v regionu," doplnil
Křemeček.

Výroba běží
naplno za 
necelý rok

Stavba nové továrny
v Otrokovicích začala
7. srpna 2012 a již

koncem května následujícího roku byla konstrukce výrob-
ní haly dokončena. První pneumatika zde byla vylisována
2. července 2013. Veškerou výrobní kapacitu přesunul
Mitas z původního závodu do nové haly za necelý rok. Do
nového výrobního závodu v Otrokovicích se firma Mitas
přestěhovala společně se všemi zaměstnanci. V současné
době jich zde pracuje téměř 600.

Miliardová investice

Celková investice včetně výstavby, transferu a pořízení
nových technologií dosáhla jedné miliardy korun. Otro-
kovický závod vyrábí pneumatiky značek Mitas, Cultor
a v licenci Continental pro zemědělskou techniku, zejmé-
na na velká zemědělské vozidla, silné traktory či kombaj-
ny. Ročně jich vyprodukuje asi 420 tisíc tun.  Jde o nej-
větší továrnu společnosti Mitas, která vlastní tři výrobní
závody v České republice, jeden v Srbsku a jeden v USA.

S dokončením nové výrobní haly Mitas souvisí také
stavba podjezdu pod železniční tratí na silnici první třídy
I/55, který tuto část areálu TOMA lépe zpřístupní. Práce
by měly začít letos na jaře a první vozidlo by tam mělo
projet už v závěru letošního roku.

Nová továrna 
Mitas za miliardu
korun vyrostla 
za necelý rok

V severní části průmyslového are-
álu TOMA Otrokovice, v blízkosti
vodní nádrže Štěrkoviště, vyrostla
v minulém roce moderní výrobní
hala. Za miliardu korun ji vybu-
doval jeden z největších výrobců
zemědělských radiálních pneu-
matik, společnost Mitas. 

Společnost Mitas patří k předním
evropským výrobcům zeměděl-
ských pneumatik.Vlastními
obchodními značkami společnosti
jsou Mitas a Cultor; značka Conti-
nental pro zemědělský segment je
licencovaná. Dále vyrábí průmyslo-
vé pneumatiky a pneumatiky pro
motocykly pod značkou Mitas.
Společnost vlastní tři výrobní závo-
dy v České republice, jeden v Srb-
sku a jeden v USA.

Nová hala vyrostla na ploše 24 tisíc metrů. Součástí
výrobního komplexu jsou parkovací plochy pro
zaměstnance.

Pište nám na: zpravodaj@tomaas.cz



Je to dobrá zpráva jak pro logistiku v areálu, tak pro
obyvatele v okolí současného vjezdu v ulici Nerudova, kteří
byli zasaženi nadměrnou dopravou. V severozápadní části
areálu TOMA vznikne zhruba do roka nový vjezd. Obyva-
telé Otrokovic, kteří bydlí blízko současného vjezdu, se
zbaví ruchu stovek kamionů a nákladních aut. Stavět se
začne již brzy, letošní zima je přívětivá
a stavební povolení vydané. Poslední
překážkou bylo přijetí strategického
usnesení, kterým bylo schváleno finan-
cování nového vjezdu otrokovickými
zastupiteli. Drtivá většina byla pro
a velké investiční akci za více jak 100
miliónů korun již nestojí nic v cestě. 

Reálné obrysy nového vjezdu
s následným napojením na dálniční síť,
který vznikne mimo zástavbu přímo
z komunikace spojující Tlumačov
a Otrokovice,  si pochvalují jak před-
stavitelé města, tak i společnosti
TOMA. Díky jeho vybudování dojde
k odklonění části automobilové dopra-
vy, a tím také k pozitivnímu dopadu na
životní prostředí. „Jde o několikaletou
kolektivní práci napříč koalicí, kterou
podporuje také většina opozičních
zastupitelů,“ zaznělo mimo jiné z rad-
nice. Předpokládané náklady města
jsou přes 100 milionů korun, dotace
z Regionálního operačního programu
Střední Morava by měla činit více než
třiapadesát milionů. Radnice bude hra-
dit část stavby k hranici areálu.

Privátní subjekty investují celkově
třicet milionů korun, z toho 10 miliónů
dá společnost TOMA a 20ti milióny se
bude podílet společnost Mitas, která
právě v severozápadní části areálu
postavila nové provozy. Celé dílo by
mohlo být hotové ještě letos, nejpo-

Přijetím strategického usnesení,
kterým bylo schváleno financování
nového vjezdu do areálu TOMA,
zajistili otrokovičtí zastupitelé
pokračování příprav pro realizaci
největší investice města v jeho his-
torii. Ta má Otrokovicím ulevit od
kamionové dopravy. Celé dílo by
mělo být hotové letos.
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zději pak na jaře příštího roku. "Máme hotový projekt
a vydané stavební povolení. Na nový vjezd se samozřejmě
těšíme. A věřím, že spokojeni budou hlavně obyvatelé,"
říká ředitel TOMA Otrokovice Radek Heger.

„Pokud půjde vše podle stanoveného harmonogramu
a nevzniknou žádné komplikace, mohl by být předčasný
provoz zahájen v prosinci letošního roku, předání stavby by
pak mělo proběhnout v dubnu 2015,“ přiblížil starosta
města Otrokovice Jaroslav Budek s tím, že v první polovině
příštího roku by proběhla také rekonstrukce ulice Nerudo-
va, která je dnes z hlediska nákladních vozů nejvíce fre-
kventovanou ulicí ve městě. „Nový vjezd do průmyslového
areálu má strategický význam. Přístup do areálu přímo
z hlavní silniční komunikace ještě před hranicemi města
výrazně zmenší dopravní zatížení. Celý projekt pak přinese
oživení průmyslového areálu v podobě atraktivních mož-
ností pro investory. To s sebou nese také zvýšení konku-
renceschopnosti a zaměstnanosti. Nemalý vliv bude mít
tato investice také na životní prostředí a zkvalitnění pod-
mínek pro život občanů,“ zdůraznil otrokovický starosta
Jaroslav Budek. 

Současný zadní vjezd je s ohledem na okolní obytné domy otevřený od 6 do 22
hodin, nový bude otevřený bez omezení a firmy v areálu tak můžou zásobovat
v podstatě kdykoliv. Výrazné náklady jsou dány i tím, že nový příjezd bude křížit
železniční trať a bude se budovat podjezd. Stavební práce budou mít dopad i na
dopravu na železničním koridoru. Po vybudování nového vjezdu zůstane starý pří-
jezd uzavřený. Do budoucna by měl sloužit pouze pro výjimečné případy, třeba
pro nadměrný náklad.

Areál bude mít nový vjezd. Nadměrná
doprava přestane trápit obyvatele



Akciová společnost TOMA Otrokovice (Továrna Obuv-
nických MAteriálů) vznikla v roce 1991 delimitací ze
státního podniku Svit Zlín. TOMA navazuje na tzv. Baťo-
vy pomocné závody, které zahájily v areálu průmyslovou
výrobu v roce 1935 (po ukončení jeho výstavby v letech
1930 až 1935). Akciová společnost Baťa byla po válce
znárodněna dekretem prezidenta republiky.

Mezníkem ve vývoji společnosti TOMA byla privatiza-
ci akciové společnosti. Předložený
privatizační projekt byl schválen
Ministerstvem pro správu majetku
a jeho privatizaci v červenci 1993
a základní metodou privatizace se
stala kupónová metoda s podílem
81 procent na celkovém počtu akcií
společnosti. Součástí privatizace byl
rovněž přímý prodej samostatných
výrobních jednotek v areálu (kože-
lužská, papírenská, textilní, strojí-
renská a chemická výroba) s tím, že
TOMA se stala příjemcem splátek
a správcem průmyslového areálu.
Ve vlastnictví Společnosti proto
zůstaly komunikace v areálu, ener-
getické rozvody, železniční vlečka
a budovy a pozemky, které s touto
činností souvisejí. Postupně získala
TOMA zpět část původně privatizo-
vaného movitého a nemovitého
majetku, který nebyl splacen a sama

investovala do dalšího vhodného majetku.
Podstatná část činnosti společnosti je zaměřena na

poskytování služeb subjektům v průmyslovém areálu,
nejvýznamnější službou z nich je pak nákup, výroba
a distribuce energií. V areálu provozuje rovněž železnič-
ní vlečku a provádí opravy motorových vozidel. Společ-
nost dále provozuje čistírnu odpadních vod, má vlastní
hydroanalytickou laboratoř. K dalším činnostem patří
poskytování finančního leasingu či pronájem prostor
v areálu v Otrokovicích, ve Zlíně, v Hulíně apod. Na trhu
nemovitostí má za sebou úspěšný developerský projekt
výstavby bytů v Otrokovicích. 

Celkový počet subjektů v průmyslovém areálu se
pohybuje okolo 130 a je v nich zaměstnáno zhruba dva
tisíce lidí. 

TOMA Otrokovice poskytuje hlavně
služby firmám v areálu

Celkový počet subjektů v průmy-
slovém areálu se pohybuje okolo
130 a je v nich zaměstnáno zhru-
ba dva tisíce lidí.  
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(dokončení ze str. 2)

Kanál mohly využívat nákladní čluny o nosnosti 150 tun,
plavební hloubka byla 1,5 metru. Trasa začínala v přístavu
v Otrokovicích a končila u Rohatce překladištěm lignitu.
Lodě musely proplout 14ti plavebními komorami, které
pomáhaly překonat výškové rozdíly hladiny. Kromě komor
však musela být vybudována i řada dalších technicky nároč-
ných zařízení, například zvedací železniční mosty nebo jezy
s automatickou regulací výšky hladiny ve zdrži. 

Velkými úpravami prošel areál závodů v Otrokovicích
(dnešní areál TOMA). Bylo třeba se vypořádat s obtížným
zaústěním plavebního kanálu do závodů, neboť cestu

kanálu křižovala hlavní telefonní síť, kanalizace a čtyři
rodinné domky. Aby lodě mohly proplout až do objektu
továrny, nechala zde správa závodů vybudovat 760 metrů
dlouhý kanál protínající závody podél koželužen až k elekt-
rárně. Zde začaly Škodovy závody stavět konstrukci odsáva-
cího zařízení na skládání hnědého uhlí. V jižní části závodů
bylo ze strany Dřevnice postaveno 100 metrů dlouhé a 18
metrů široké přístaviště, v němž mohlo kotvit až 8 lodí 40
metrů dlouhých. Zároveň byla u přístaviště vybudována pla-
vební komora a vyhloubeno krátké široké rameno se sklu-
zem na mírně se svažujícím pobřeží. V prodlouženi skluzo-
vých kolejnic byla postavena vysoká dílna s nápisem pro
Otrokovice nezvyklým - Loděnice.

Přístaviště Baťova kanálu: co zůstalo?

Průmyslový areál TOMA Otrokovice.
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