SETKÁNÍ AKTÉRŮ V CESTOVNÍM RUCHU – BAROKNÍ AREÁL KUKS
Konání:
Pozváno:
Účast:

středa 20. 05. 2020, sál restaurace Baroque, Kuks
41 aktérů
18 aktérů (44%)

Program jednání:
•
•
•
•
•

Zhodnocení sezóny 2019 (statistika za destinaci, dílčí hodnocení přítomných)
Záměry pro období 2020+
Smluvní partnerství v rámci destinace
Vznik Komise pro management destinace
Diskuze

- zhodnocení proběhlé sezóny a statistická data:
Do Kuksu letos přijelo přes čtvrt milionu návštěvníků (266 tis. os.). I přes malý pokles
návštěvnosti zůstal barokní areál Kuks nejnavštěvovanější památkou a na 3. místě
mezi turistickými cíly Královéhradeckého kraje po Safariparku Dvůr Králové a Stezce
korunami stromů v Janských Lázních. Samotný Hospitál Kuks klesl z loňského třetího
místa na páté (při započítání platících i neplatících návštěvníků). Za poklesem stojí
méně hromadných zájezdů.
Bohužel nadále se mění chování návštěvníků a pokračuje tak trend, který jsme
poprvé zaznamenali v roce 2017. Celková doba návštěvy se dále zkracuje (ze 3 hodin
jen na 2 hodiny), posiluje podíl soboty na celkové návštěvnosti (méně návštěvníků
jezdí ve všední dny), a návštěvnická špička se posunula blíže k poledni (vrchol je
mezi 11 a 14 hodinou).
Tip na dobře zpracovaná data: www.tourdata.cz
Shrnutí aktivit Revitalizace KUKS, o. p. s.
2019: spuštění pilotního projektu – mobilní aplikace s rozšířenou realitou v Kuksu,
navázání bilaterální spolupráce s norským Trondheimem, spolupráce se zámkem
Książ na přípravě projektu Barokem to nekončí (oprava mostků na trase Kukská
Madona – Stanovice), Pro obec Oprava křížku v Kašově, oprava dětského hřiště
v Kuksu.
2020: žádost o dotaci z norských fondů – oprava fasády a zpřístupnění sklepa čp. 3
(pošta v Kuksu), 6/2020 očekávané schválení a realizace 2 CZPL mikroprojektů:
Barokem to nekončí a Baroko neumírá, doplnění mobilní aplikace rozšířená realita
v Braunově Betlémě. Pro obec Ošetření památných lip, v plánu žádost o dotaci SFDI –
chodník z obce k hlavní komunikaci, dotace KHK chytrá řešení pro obce – výměna
parkovacích automatů v Kuksu.

