
Region soudržnosti NUTS II 
Střední Morava

Model IPRM a IPRÚ



IPRM-integrovaný plán rozvoje m ěsta
Východiska na úrovni EU a ČR
- Legislativa pro období 2007-2013 – d ůraz na integrovaný p řístup a 
tlak velkých m ěst na posílení urbánní dimenze
- dohodnuté podmínky v rámci vyjednávání s EK (nap ř. tematický 
anebo územní princip, minimální velikost IPRM 10 mil. EUR)
- metodika pro zpracování IPRM – vydané Ministerstvem pro místní
rozvoj
- další zp řesnění - Vademecum – dohoda ROP ů a Svazu měst 

Situace na úrovni regionu St řední Morava
- venkovský region – hranice pro IPRM nad 50 tis. obyvat el
- IPRM pouze pro statutární m ěsta Olomouc a Zlín
- celková vy členěná alokace 36 mil. EUR 

- již schválen IPRM 1 Olomouc a IPRM Zlín , nyní vyhláše na 2. výzva 



města s více než 50 tis. obyvatel

města s více než 20 tis. obyvatel    

Region soudržnosti St řední Morava
města s více než 20 tis. obyvateli

Olomouc

Zlín



IPRÚ-integrované plány rozvoje území
v cestovním ruchu

Východiska na úrovni regionu St řední Morava
- při programování kladen d ůraz na koncep ční a integrovaný p řístup
- snaha o koncentraci zdroj ů na území s odpovídajícím potenciálem
- výsledkem jsou IPRÚ v rámci priority 3 Cestovní ruch

Metodika a postup zpracování IPRÚ
- vydáno ŘO ROP Střední Morava
- požadavek na zpracování spole čné strategie pro rozvoj cestovního ruchu 
mezi ve řejným a podnikatelským sektorem
- partnerství a diskuse o hlavních aktivitách p ři řešení problém ů a rozvoje 
konkurenceschopnosti jednotlivých oblastí
- strategie zpracovávají pov ěřené subjekty – kraj, m ěsto Olomouc, sdružení
pro rozvoj cestovního ruchu
- strategie je podkladem pro výzvy vyhlašované ŘO ROP



Region soudržnosti St řední Morava
území vymezená pro IPRÚ
v oblasti cestovního ruchu

Vybraná území s koncentrací
infrastruktury a služeb
Parametrem je koncentrace ubytovacích 
kapacit a po čet pracovních míst v t ěchto 
službách



IPRÚ-integrované plány rozvoje území
v cestovním ruchu

Finanční rámec prioritní osy 3 Cestovní ruch

Oblast podpory mil. K č mil. EUR %

Veřejná infrastruktura celkem 1326 48

Integrovaný rozvoj cestovního ruchu -
území IPRÚ

663 24 50%

Veřejná infrastruktura a služby mimo IPRÚ 663 24 50%

Podnikatelská infrastruktura a služby 1332 49

Podnikatelská infrastruktura a služby na 
území IPRÚ 753 28 56%

Podnikatelská infrastruktura a služby na 
území mimo IPRÚ 579 21 43%

Propagace a řízení 181 7



3.1 Integrované plány rozvoje území
- Luha čovicko

Název projektu: Městská plovárna Luha čovice
Žadatel: Město Luhačovice

Celkové náklady: 121,3 mil. Kč
Dotace ROP: 82 mil. Kč
Zahájení a ukončení projektu: 1.9.2009 – 31.3.2011
Popis a cíle projektu:

Vybudování krytého plaveckého areálu v místě stávajícího letního 
koupaliště v ulici Solné.
V investiční fázi projektu dojde k samotné realizaci  stavebních prací
a dodávek technologických zařízení za účelem kompletní výstavby 
objektu, která v sobě zahrnuje jak provedení stavebních částí, tak 
technologii.



Městská plovárna Luha čovice

Cíle projektu:
Předmětem projektu je výstavba krytého bazénu v 
Luhačovicích a vytvořit z něj moderní zařízení pro sport 
a aktivní trávení volného času a především pro využití v 
rámci cestovního ruchu tzn. projekt je zaměřen na 
tuzemské turisty. 
V Luhačovicích se nachází pouze venkovní koupaliště. 
Koupaliště je využívané v letních měsících. Proto 
dostavbou krytého bazénu bude možné celoroční
koupání ve městě.



3.1 Integrované plány rozvoje území
- Luha čovicko

Název projektu: Koupališt ě u Luha čovické p řehrady
Žadatel: Městys Pozlovice

Celkové náklady: 48,5 mil. Kč
Dotace ROP: 34,5 mil. Kč
Zahájení a ukončení projektu: 1.5.2008 – 30.7.2010
Popis a cíle projektu:

Realizací projektu se vybuduje areál koupaliště, který naplní dosud 
neuspokojenou potřebu koupání, provozování vodních sportů, 
rekreačního sportování a odpočinku, relaxace v příjemném a 
klidném prostředí Luhačovické přehrady.



Koupališt ě u Luha čovické p řehrady

Cíle projektu:
Předmětem projektu je vybudovat areál koupaliště, 
vytvořit příjemné a bezbariérově dostupné prostředí pro 
aktivní (vodní sporty) i pasivní) 
odpočinek,relaxace,osvěžení) trávení volného času v 
horkých letních měsících, vytvořit prostředí splňující
technické, hygienické, bezpečnostní standardy a 
disponující nejlepší dostupnou a k životnímu prostředí
šetrnou technikou, zvýšit zájem návštěvníků, turistů a 
lázeňských hostů o oblast Luhačovické přehrady, 
podpora a rozvoj cestovního ruchu oblasti, vytvořit 
kvalitní stravovací a sociální zázemí. 



Koupališt ě u Luha čovické p řehrady



3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a 
služby… - Luha čovicko

Název projektu: Wellness hotel Alexandria
Žadatel: Lázně Luhačovice, a.s.

Celkové náklady: 361,8 mil. Kč
Dotace ROP: 100 mil. Kč
Zahájení a ukončení projektu: 1.7.2008 – 10.12.2009
Popis a cíle projektu:

Záměrem projektu je vytvořit nabídku zcela nové špičkové 4* 
hotelové infrastruktury spolu se špičkovými wellness atraktivitami 
jako nosné podmínky pro další udržení a rozvoj aktivních forem 
cestovního ruchu, kterými region nedisponuje, tj. lázeňské, wellness, 
kongresové a zážitkové turistiky.



Wellness hotel Alexandria

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je výrazně přispět ke zvýšení
kvality a úrovně ubytovacích, gastronomických a 
balneoterapeutických služeb na srovnatelnou evropskou 
úroveň a tím vytvořit podmínky pro zajištění a rozšíření
nabídky ozdravných, rekondičních a relaxačních pobytů
platící klientele a tím přispět i k dalšímu rozvoji lázeňství
jako součásti zdravotnictví a jednoho z hlavních pilířů
rozvoje cestovního ruchu jak v ČR, tak zejména v 
Regionu Střední Morava.

Projekt přinese nové kapacity podle druhů služeb: 
Počet lůžek v Alexandria I a II celkem 108 z toho: 

• 2 lůžkových  pokojů**** 49, 
• 1 lůžkových pokojů****  6, 
• apartmánů**** 2. 



Wellness hotel Alexandria



3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a 
služby… - Luha čovicko

Název projektu: Přestavba a p řístavba bývalého 
Augustiánského domu na čtyřhvěz-
dičkový hotel

Žadatel: TEKOO REALITY, s.r.o.

Celkové náklady: 44,9 mil. Kč
Dotace ROP: 18,8 mil. Kč
Zahájení a ukončení projektu: 25.7.2008 – 31.8.2009
Popis a cíle projektu:

Kompletní přebudování architektonicky cenného objektu na exkluzivní 4 
hvězdičkový hotel, který si ponechá duši počátku 20. století, ale službami a 
vybavením bude již patřit k nejmodernějším zařízením. Součástí stávající
budovy bude i přístavba, která bude zahrnovat vybudování restaurace s 
terasou, bazénu a v neposlední řadě wellness  (regenerační a relaxační
zařízení) splňující ty nejnáročnější kriteria.



Přestavba a p řístavba bývalého Augustiánského domu 
na čtyřhvězdičkový hotel

Cíle projektu:
Cílem projektu je posílení nabídky nadstandardních 
ubytovacích zařízení vedoucí zejména ke zlepšení
konkurenceschopnosti mezi regiony ČR. 
Plánovanou přestavbou a přístavbou hotelu dojde přímo ke 
zlepšení infrastruktury a obohacení nabízených služeb v 
regionu (zážitková gastronomie, wellness, kongresové
prostory, sportovní vyžití). 
Vytvořením infrastruktury pro náročnou klientelu bude zajištěn 
předpoklad pro rozvoj produktu především incentivní turistiky.

Indikátory a kvantifikace:
Počet nově vybudovaných lůžek – 53
Počet vytvořených pracovních míst - 22



Přestavba a p řístavba bývalého Augustiánského domu 
na čtyřhvězdičkový hotel



Děkuji Vám za pozornost

Mgr. Renata Škrobálková
Úřad Regionální rady 

regionu soudržnosti Střední Morava

renata.skrobalkova@rr-strednimorava.cz
www.rr-strednimorava.cz


