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V Českém Krumlov ě dnes začal Mezinárodní sn ěm region ů. Cílem této akce je 
prohloubit spolupráci region ů a napomoci vzniku nových spole čných projekt ů. 
Sněm je zam ěřen také na vým ěnu poznatk ů z oblasti cestovního ruchu, kultury a 
prezentace region ů, historických sídel a m ěst. Zkušenosti z této oblasti m ůže 
nabídnout i Český Krumlov.  

Organizaci cestovního ruchu řeší město prostřednictvím své dceřiné společnosti 
Českokrumlovský rozvojový fond. "Oficiální turistické informační centrum města 

Infocentrum Český Krumlov získalo v roce 2002 ocenění Nejlepší turistické informační centrum 
České republiky," řekla Zdena Flašková z Českokrumlovského rozvojového fondu. Propagaci města 
a regionu má na starosti Destinační management města, který je nositelem titulu Czech Tourism 
Prize 2003. "Zabývá se mimo jiné rozvojem turismu a prezentuje město na turistických veletrzích, 
zároveň zpracovává a spravuje internetové prezentace města a regionu," uvedla Flašková. Oficiální 
webová prezentace města a regionu www.ckrumlov.cz funguje už od roku 1998. Za šest let ji 
navštívilo více než 15,5 milionu návštěvníků ze 160 zemí světa. Systém byl v roce 2001 oceněn 
Zlatým erbem za nejlepší internetovou prezentaci. Letos Český Krumlov významně rozšíří také 
dlouholetou spolupráci v oblasti kultury a cestovního ruchu s Lincem. Města do června zpracují 
projekt oboustranné propagace turistických zajímavostí i aktuálních akcí v tisku a na internetu, s 
nímž se budou ucházet o podporu z evropského fondu Phare. Třídenního sněmu se zúčastní 
zástupci měst z Francie, Německa, Polska a Rakouska. Pozvání na dnešní část, která je věnována 
zahraniční spolupráci, přijali zástupci velvyslanectví a velvyslanci Norska, Slovenska, Rakouska a 
Chorvatska. "Město Český Krumlov by rádo získalo tuto reprezentativní akci do svého pravidelného 
kalendáře seminářů a kongresů. Bylo by velice žádoucí, aby se zde tento kongres konal pravidelně 
každý rok," řekla Flašková. 
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