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Na Rakovnicko letos zamířilo méně turistů
Kroky českých výletníků ovlivňuje počasí i finanční situace. Výlety jsou stále dražší
PETRA CHYTRÁ

Rakovnicko – S příchodem sychravého podzimního počasí se uzavírají
brány nejen hradů a zámků, ale také oblíbených turistických cílů, jakými jsou
třeba rozhledny, skanzemy
nebo muzea. Kromě tržeb
ze vstupného nyní provozovatelé sčítají také počty
návštěvníků, jejichž kroky
vedly do našeho okresu
letos méně. Úbytek hlásí
hrad Krakovec i železniční
muzeum v Lužné. Přestože některé objekty letos
vstupné nezdražily, na počet prodaných vstupenek
má vliv nejen počasí, ale
také horšící se finanční situace v českých rodinách,
které si drahé výlety raději
odpustí.
Železnice návštěvníky
letos nelákala
Oblíbeným cílem milovníku lokomotiv je největší
železniční muzeum v Lužné. Poslední čtyři sezony

se návštěvnost pohybuje
okolo 30 000 lidí. „Oproti
minulému roku je patrný mírný pokles zhruba
o 6 %. Letos byla nejnavštívenější akcí oslava
70. výročí zahájení výroby
lokomotiv řady 52 spojená
s mezinárodním setkáním
strojů tohoto typu. Během
jednoho víkendu v polovině června oslavu navštívilo
více než    3 500 lidí. Byla
to i největší mezinárodní
akce v dějinách muzea, neboť se jí účastnily exponáty ze čtyř okolních států,“
sdělil František Kaplan
z železničního muzea. Zároveň dodal, že jelikož se
programová skladba a otvírací doba letos neměnily,
bude důvod úbytku patrně
v přetrvávající ekonomické
recesi.
Také na kolešovické
dráze se letos svezlo méně
milovníků železnice. Oproti loňské, dle poskytnutých
údajů zatím nejúspěšnější,
sezoně se počet pasažérů
snížil zhruba o 700. Nejvíce cestujících svezl parní vlak poslední srpnovou

sobotu, kdy do vagonů
nastoupilo 360 lidí. „Návštěvnost muzea Vlečka
Kněževes je téměř shodná
s návštěvností Kolešovky.
Většina cestujících našeho
historického parního vlaku
využije hodinové přestávky
v Kněževsi zejména k návštěvě našeho muzea,“ vysvětluje Jaroslav Křenek,
předseda Klubu historie
kolejové dopravy, který
Kolešovku s muzeem provozuje.
Úbytek v řádu stovek
Mírný pokles návštěvnosti letos zaznamenal
také státní hrad Krakovec,
který končí návštěvnickou
sezonu posledním říjnem.
„Návštěvnost v letošním
roce se jeví zatím o něco
méně
příznivě,
oproti
loňskému roku je rozdíl
v řádu stovek návštěvníků.
V loňském roce navštívilo Krakovec 17 330 návštěvníků, letos nás zatím
bez přehledu měsíce října
poctilo svou přítomností
16 120 lidí,“ uvedl kastelán

Největší letošní akci v železničním muzeu v Lužné bylo setkání
lokomotiv řady 52.
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Krakovce Jiří Sobek. Čísla
však mohou ještě navýšit
objednané skupiny na listopadové prohlídky.
Rozhledny lákají stále
Naopak nejvyšší rozhledna na Rakovnicku,
Tobiášův vrch, si v číslech
návštěvnosti i přes navýšení v řádu jednotlivců polepšila. „Letos rozhlednu

navštívilo 500 návštěvníků, konkrétně 470 platících a dalších cca 30 byli
členové klubu, kteří mají
vstup zdarma,“ řekl Pavel
Gejdoš z Klubu přátel rozhleden. Počet návštěvníků,
kteří po schodech téměř
48 metrů vysoké rozhledny
každou sobotu stoupají, se
poslední tři roky pohybuje pod těsnou hranicí čísla
500.
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