10. 11. 2017

Nejkrásnějším nádražím 2017 jsou Doksy
V pátek 10. 11. 2017 v 11 hodin bylo zahájeno již po jedenácté slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže o titul „Nejkrásnější nádraží České republiky.“

Nejkrásnějším nádražím roku 2017 se stávají Doksy s celkovým počtem 1602 platných hlasů. Druhé
jsou Třebívlice s 1429 hlasy a třetí Lipno nad Vltavou, které získalo 1014 hlasů. Celkem bylo přijato
7604 platných hlasů, z toho 5221 v internetovém hlasování, 2164 z hlasovacích archů a 219 SMS.
„Soutěž vnímám jako užitečnou iniciativu, která se zásadním způsobem zasloužila o to, že nádraží
nejsou lhostejná nejen jejich správcům, ale ani lidem kteří zde pracují, bydlí a cestují,“ říká generální
ředitel SŽDC Pavel Surý.
Setkání zástupců nádraží, která postoupila do finále a všech pozvaných hostů se již tradičně odehrálo
v reprezentativních prostorách Valdštejnského paláce, sídla Senátu ČR. Soutěž probíhá pod záštitou
stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, ministra dopravy Dana Ťoka, generálního ředitele Správy
železniční dopravní cesty Pavla Surého a děkana ČVUT v Praze Fakulty dopravní Miroslava Svítka.
Do finále letos postoupily stanice Bruntál, Česká Lípa hlavní nádraží, Doksy, Jindřichův Hradec,
Králíky, Kubova Huť, Lipno nad Vltavou, Náchod, Třebívlice a Velký Valtinov.
Titul Pohádkové nádraží obdržela stanice Velký Valtinov. Zvláštní ocenění dostali všichni finalisté a
osobně také pan Miloš Jelínek, starosta obce Střezimíř a předseda spolku Železnice Česká Sibiř za

zvelebení a turistické využití opuštěné železniční trati. Cenu generálního ředitele SŽDC předal pan
ředitel Surý osobně zástupcům stanice Náchod.
Program prozářily svým vystoupením studenti gymnázia z Mimoně, fanfárami studenti Konzervatoře
Jana Deyla a už svou pouhou přítomností osobnost velmi očekávaná a s nadšením přijatá – pan
Zdeněk Svěrák. Ze světa nádraží udělal velkou radost nejen lidem od železnice svým pojetím
průvodčích ve filmu Vratné láhve. Nádraží a železniční stanice hrají svou osobitou roli v několika jeho
filmech, v cimrmanovském světě i v jeho osobním životě.
Soutěž pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s. ve spolupráci se Spolkem ŽelPage,
Plzeňskou dráhou, z.s. a Mikroregionem Konstantinolázeňsko. Spolupracují Správa železniční
dopravní cesty, s.o., České dráhy, a.s., Království železnic, Propamátky, časopis Naše rodina a další.
„Soutěž přináší viditelné výsledky, a to jí dává smysl. Velmi si vážíme zájmu a aktivní spolupráce
zaměstnanců železnic, starostů a také dobrovolníků a nadšenců ze všech koutů naší země. Těší nás
zájem o zachování historických budov, pokud je to z bezpečnostního hlediska možné. A zejména
dobrá vůle obcí a měst spolupracovat na nápravě nedobrého stavu, i ochota SŽDC operativně řešit
podněty od těchto iniciativ, které přes nás přicházejí. Velká i malá nádraží by totiž měla zůstat živá,“
uvádí Drahomíra Kolmanová, iniciátorka projektu a ředitelka Asociace Entente Florale CZ – Souznění.
Informace o projektu na: www.nejnadrazi.cz
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