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Internetové stránky měst a obcí se stále zlepšují 
 

REGION – Již osmnáctý ročník krajského kola soutěže Zlatý erb, která hodnotí webové stránky měst a obcí, 

byl vyhlášen minulý čtvrtek. 

 

Cenu veřejnosti získal městys 

Nový Hrádek. Vlevo je starosta 

Zdeněk Drašnar a vpravo od 

krajského radního Josefa Lukáška 

stojí webmaster Nového Hrádku 

Milan Holinka. V této soutěži 

hodnotí vybraní odborníci kvalitu, 

přehlednost a použitelnost 

internetových stránek měst a obcí 

a elektronických služeb pro 

veřejnost. 

 

Po odchodu ze sídla Krajského 

úřadu museli být nejvíce 

spokojení zástupci Broumova, 

kterému se podařilo potřetí za 

sebou obhájit prvenství v 

kategorii radničních internetových 

stránek. Neztratily se ovšem ani zástupci z našeho regionu.  

 

Rychnov nad Kněžnou uspěl v kategorii Nejlepší webová stránka města, kde dosáhl na druhé místo.  

 

Mezi obcemi bylo Podbřezí třetí a cenu veřejnosti získal Nový Hrádek. „Získaného ocenění si velmi ceníme. 

Především proto, že nám jej udělila sama veřejnost. „Soutěž Zlatý Erb je vhodný způsob, jak porovnat svůj web 

s ostatními obcemi a získat tak vodítko k dalšímu zlepšování naší práce,“ prozradil Orlickému týdeníku 

webmaster internetových stránek obce Nový Hrádek Milan Holinka. Z ceny veřejnosti v soutěži, do které se 

letos přihlásilo 8 měst, 11 obcí a 14 elektronických služeb, měl samozřejmě radost také starosta Nového Hrádku 

Zdeněk Drašnar. „Ceny si velmi vážíme, protože chceme, aby se naše stránky lidem líbily a vždy na nich našli 

nejen potřebné informace, ale i 

různé zajímavosti a tipy na akce,“ 

neskrývá starosta Nového Hrádku 

svou spokojenost. Úroveň webů 

malých obcí, mezi kterými se na 

třetím místě umístilo Podbřezí, 

byla v porovnání s minulými 

ročníky zřetelně lepší. Kvalita 

byla znát také v kategorii měst, 

kde byly rozdíly mezi soutěžícími 

weby minimální. 

 

Pro cenu si do Hradce Králové 

přijeli také zástupci Rychnova 

nad Kněžnou. Zleva stojí krajský 

radní Josef Lukášek, starosta 

Rychnova nad Kněžnou Jan 

Skořepa a správce rychnovských 

stránek Jaroslav Štícha. 
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O rychnovském úspěchu 

„Město Rychnov nad Kněžnou se soutěže Zlatý erb účastnilo několikrát, a vždy úspěšně. V roce 2014 jsme v 

soutěži o nejlepší stránky města obsadili 2. místo, v loňském roce 3. místo a v letošním roce opět 2. místo,“ 

vypočítává úspěchy našeho okresního města správce stránek Jaroslav Štícha, který jedním dechem dodává, že 

městské stránky jsou postaveny na redakčním systému, který umožňuje správci webu a ostatním pověřeným 

pracovníkům městského úřadu jednoduchým způsobem vkládat příspěvky – texty, obrázky, videa, apod. 

Rychnovským stránkám nechybí ani mobilní verze, která umožňuje prohlížení stránek na všech mobilních 

zařízeních. 

 

Stránky musí být přehledné 

„Naší snahou je, aby internetové stránky města byly jednoduché, ale přehledné, aby se návštěvníci v množství 

informací dobře orientovali a aby se na náš web rádi vraceli. Jak se nám to daří, musí posoudit oni sami. Těší 

nás, že krajská odborná komise nás ohodnotila velmi dobře,“ doplnil Štícha. 

Nově se v krajském kole posuzovala Podpora IPv6 (internetový protokol verze 6) a DNSSEC (poskytuje 

uživatelům jistotu, že informace, které z DNS získal, byly poskytnuty správným zdrojem). Úplnou letošní 

novinkou je podpora zobrazení na mobilních zařízeních. 

 

 
Cenu dostali i v Podbřezí. 
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