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Na základě dosavadních dobrých oboustranných zkušeností z předešlých let se rozhodla města Český Krumlov a

Linz an der Donau zintenzivnit spolupráci v oblasti kultury a cestovního ruchu. V návaznosti na vstup České

republiky do EU je stále důležitější rozvíjet vazby k sousedním regionům, které disponují kompetentními profesními
vazbami a dostatečným ekonomickým i kulturním potenciálem. 

Kulturní a turistická nabídka obou destinací si v tomto případě nekonkuruje, naopak, ideálně se doplňuje. Město

Linz an der Donau je moderním dynamickýcm sídlem, které akcentuje především současnost a budoucnost a

profiluje se jako „město budoucnosti“. Svým návštěvníkům nabízí řadu akcí, muzeí a galerií převážně moderního
umění –  např.  galerie  Lentos,  expozice  Ars  Electronica  Center  s  každoročním  festivalem  moderních  médií,
velkolepá multimediální show na Dunaji Linzer Klangwolke a od letoška například projekt „Donau Wassershow“

založený opět na smělé kombinaci světelných a akustických efektů a využití nejmodernější techniky k vytvoření a
zprostředkování komplexního kulturního zážitku.

Oproti  tomu město  Český Krumlov -  památka zapsaná na listině světového kulturního dědictví UNESCO - je

poklidným  „městem  historie“ a  tradiční  kulturní  nabídky.  Autentické  památky v  čele  s  komplexem

českokrumlovského  zámku  s  jeho  světově  unikátním  barokním  divadlem, historizující  Slavnosti  pětilisté  růže,
festivaly klasické hudby, které probíhají v barokních a rokokových sálech, v kostele sv. Víta či v klášteře křižovníků

a jiné aktivity přinášejí návštěvníkovi dotek historie na každém jeho kroku. 

Do Lince přijíždějí návštěvníci převážně ve všední den v období mimo hlavní turistickou sezónu a cílem jejich

návštěvy je především tzv. kongresová a obchodní turistika, popř. shopping. Oproti tomu návštěvníci Českého
Krumlova přijíždějí právě především v období hlavní turistické sezóny (tj. červen – srpen), zůstávají ve městě

především o víkendech a cílem jejich návštěv je odpočinek, relaxace, prohlídka památek a kultura. 

Díky  spolupráci  obou  měst  se  tak  nabízí  možnost  navzájem  zkombinovat a  prostřednictvím  nově  vzniklých

turistických produktů provázat  obě nabídky -  návštěvníkům Linze zprostředkovat historickou a kulturní nabídku
Českého Krumlova a těm krumlovským zase produkty moderního velkoměsta a současné kultury v Linzi. 

Cílem spolupráce obou měst je především  podpořit rozvoj kultury a cestovního ruchu, zatraktivnit turistickou

nabídku  obou  destiancí,  prodloužit  délku  pobytu  turistů  v  obou  městech,  zvýšit  počet  přenocování  v

ubytovacích zařízeních a tím zvýšit i příjmy z oblasti z cestovního ruchu. 

Od roku 2001 se v rámci této kooperace podařilo zrealizovat již celou řadu společných projektů, jejichž úplný výčet
je součástí přílohy tohoto dokumentu. V tomto přehledu jsou zahrnuty i  akce, které právě probíhají  anebo jsou

v plánu. V nejaktuálnější  fázi příprav je mj. projekt oboustranné propagace atraktivit a akcí v obl. kultury a
cestovního  ruchu  v tisku  a  na  Internetu,  který  bude  předložen  do  červnové  výzvy programu  přeshraniční

spolupráce EU Phare. 

Aktuální informace o jednotlivých projektech vč. fotodokumnetace z jednotlivých akcí – www.ckrumlov.cz.


