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Značka UNESCO sluší Českému Krumlovu už dvacet let
Když byl Český Krumlov před dvaceti lety zapsán na Seznam světového přírodního a
kulturního dědictví UNESCO, šlo bezesporu o zlomový okamžik v jeho novodobé historii. Díky
komplexu ničím nenarušené historické zástavby se Český Krumlov – společně s Prahou a Telčí dostal pod ochranná křídla této organizace. Sám akt zapsání města na Seznam UNESCO byl
významným signálem celému kulturnímu světu o tom, že se na jihu Čech nachází jedinečný
památkový skvost.
„Město Český Krumlov získalo pro svůj rozvoj nový a výrazný podnět, který inicioval aktivitu jak
kreativních občanů ve městě, tak i velké řady osobností politického, odborného, společenského
a kulturního života z vnějšího prostředí na formování nového obrazu města. Málo známé, nostalgicky
přežívající a zanedbané město se proměnilo během krátkého období na mimořádně atraktivní
turistickou destinaci, “ říká vedoucí správy Státního hradu a zámku Český Krumlov Pavel Slavko.
Právě ucelený zámecký komplex byl společně s historickým centrem města přijat před dvaceti lety do
prestižního světového společenství.
„Jenže tehdy byl Krumlov na spadnutí a před námi stál velký úkol – cennou památku zachránit. Ten
úkol přetrvává dodnes, i když by se mohlo zdát, že máme hotovo. Ale není tomu tak,“ připomíná
dnešní místostarostka města Jitka Zikmundová, která do Českého Krumlova přišla právě před dvaceti
lety, aby pracovala v turistickém ruchu. Tehdejší vedení města tušilo, že má v rukou zlatou hřivnu
a bylo jen na jeho rozvaze, jak s ní naloží. Otevřít město zlatokopům, kteří sice na počátku rychle
přinesou peníze, ale zbyde po nich brzy jen mrtvá vyčerpaná jáma? Nebo zvolit pomalejší, citlivý
a dlouhodobý přístup, který spočívá v obnově, zachování, péči a pěstování?
„Česká republika se uzavřením vzájemné spolupráce s UNESCO zavázala k tomu, že se o své
památky na seznamu zapsané bude starat s maximální péčí. Musím ale upozornit na to, že nikdy za
celou dobu vyjednávání o zápisu na seznam UNESCO nezazněla věta, že nám UNESCO po zapsání
poskytne finanční podporu. To je mýtus, který jsem si zažíval v devadesátých letech při setkání
s kolegy z jiných měst, a který svým způsobem přetrvává dodnes,“ vzpomíná první demokraticky
zvolený starosta Českého Krumlova Jan Vondrouš.
A dnešní místostarostka Jitka Zikmundová doplňuje: „Rozhodli jsme se pro záchranu a péči, a přitom
se stále musíme učit zachráněné dědictví také smysluplně využívat. Naplnit město a jeho domy
opravdovým životem, aby se Krumlov nestal jen atraktivním obalem pro prázdnou schránku.“
Během uplynulých dvaceti let investovali stát, město i soukromí vlastníci zhruba tři miliardy korun na
zhodnocení památky, vybudování infrastruktury, podmínek pro bydlení a podnikání, úpravy veřejného
prostranství a podobně. Také proto turisté Český Krumlov neustále vyhledávají; zvláště ti zahraniční
totiž velice rychle vycítí, že se jedná o živoucí, tepající organismus.

A značka UNESCO je posvěcením kvality. Právě podle ní se řada lidí rozhoduje, zda dané místo
navštíví. Český Krumlov má k dispozici průzkum agentury STEM/MARK z roku 2009. Právě kvůli
označení UNESCO se pro jeho návštěvu rozhodlo 74 procent zahraničních návštěvníků a 54 procent
tuzemských. Jejich útrata ve městě se vyšplhala v daném roce na 2,3 miliardy korun. Podle statistik
přiláká malé jihočeské město ročně zhruba milion návštěvníků.
„Tato čísla hovoří sama za sebe, jakým přínosem je pro třináctitisícové městečko cestovní ruch. A i
když na něj mnozí místní někdy nadávají, myslím, že by si měli uvědomit, že jim přináší na tři tisíce
pracovních míst. Pamatuji si například, že před dvaceti lety jsme měli seznam ubytovacích kapacit
sepsaný na stroji na jednom listu papíru, dnes je ve městě 4634 lůžek,“ uvádí pro ilustraci
místostarostka Jitka Zikmundová.
Největší atraktivitou města a bezesporu nejnavštěvovanějším objektem je státní hrad a zámek, jehož
návštěvnost přesáhla v loňském roce 320 tisíc lidí. A oproti roku 2010 vzrostla zhruba o 10 procent,
což Národní památkový ústav připisuje otevření nové celoroční expozice – Hradního muzea.
Dvacetiletí v prestižním světovém společenství znamenalo spoustu práce a uběhlo jako voda. Český
Krumlov chce však v elitním klubu zůstat ještě mnoho dalších dvacetiletí. Nejbližší úkol je jasný: Do
února příštího roku musí český stát předložit Výboru UNESCO zprávu o budoucnosti otáčivého
hlediště.
A starosta Českého Krumlova Dalibor Carda k tomu dodává: „Práce na tak významné památce nikdy
nekončí. Máme smělé plány, jak veřejnosti zpřístupnit další významná území historického města. Už
v roce 2013 otevřeme zrekonstruovanou synagogu a ateliér malíře Egona Schieleho. A o rok později
bychom rádi završili náročnou revitalizaci klášterů, a dali tak smysluplnou náplň další významné
památce v samotném centru města. Budoucím generacím chceme předat město ve velmi slušném
stavu s prestižní značkou v záhlaví.“
Kontakty:
Ing. Jitka Zikmundová, MBA, místostarostka města Český Krumlov
tel.:+420 724 058 343, email: jitka.zikmundova@mu.ckrumlov.cz
Destinační management Český Krumlov
tel. +420 380 704 628, 380 704 629, email: destination@ckrumlov.cz
www.konference2012.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/unesco20
Partneři akce:
Generální partneři: Budějovický Budvar s.p., Fronius Česká republika, s.r.o.
Partneři: Schwan Cosmetics CR, s.r.o., Kaufland Česká republika, v.o.s., Linde Pohodny s.r.o., Hotel
Růže Český Krumlov
Za podpory: Ministerstvo kultury České republiky, Národní památkový ústav - územní odborné
pracoviště v Českých Budějovicích, Česká centrála cestovního ruchu - CzechTurism
Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Akce pro veřejnost, které se konají u příležitosti výročí
4. 12. 2012
14,00hod, Městské divadlo Český Krumlov
VÝSTAVA MUACH PICCHU ZNOVUOBJEVENÉ
Vernisáž výstavy autorských fotografií připomínající, že v loňském roce uplynulo sto let od znovuobjevení
peruánského národního klenotu. Památka byla zapsána na Seznam UNESCO v roce 1983.
18,00; 18,30; 19,00hod, Nádvoří pivovaru Eggenberg
ROZSVŤME UNESCO! 2012
Jedinečná video-mappingová show u příležitosti 20ti let UNESCO v České republice. Projekce proběhne na
nádvoří pivovaru Eggenberg – vstup ulicí Nové město (okolo Pivovarské zahrady). Součástí doprovodného
programu bude pro tento účel speciálně vyrobený autorský projekt v podobě multimediální kostky o velikosti 3 x
3 x 3m.
6. 12. 2012, Městské divadlo Český Krumlov
17,30hod UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ, Reportáž vítězů projektu pro mladou generaci, z cesty do centrály
UNESCO v Paříži. Žáci základních škol v Českém Krumlově
18,00hod MACHU PICCHU ZNOVUOBJEVENÉ. Přednáška manželů Wrightových (USA), expertů
dlouhodobě studujících lokalitu peruánského Machu Picchu. Přednáška bude tlumočena do češtiny. Vstupné
zdarma.
8. 12. 2012
VYJÍŽĎKA PARNÍM VLAKEM „UNESCO“
Trasa: České Budějovice - Český Krumlov a zpět.
Odjezd z Českých Budějovic v 10:31 hodin, příjezd do Českého Krumlova v 12:24 hodin. Odjezd zpět do
Českých Budějovic v 17.25 hodin.
Tip! Zakoupíte-li si jízdenku na tento parní vlak, získáte dvě karty Český Krumlov Card za cenu jedné, tedy za
200 Kč. S touto kartou získáte volné vstupy do Hradního muzea a Zámecké věže, do Regionálního muzea, do
Musea Fotoatelier Seidel a do Egon Schiele Art Centra.
Základní jízdné: 200 Kč, snížené: 100 Kč a rodinné: 500 Kč. Z důvodu omezeného počtu míst ve vlaku je nutné
si místa rezervovat (telefon: 972 544 691, e-mail: jiznicechy@cd.cz).

