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Weby měst a obcí

Soutěž Zlatý erb o nejlepší webové stránky 
a elektronické služby měst a obcí 

Výsledky za rok 2020 – kategorie měst:

MČ Praha 12
Valašské Klobouky
Tábor

https://www.zlatyerb.cz/
https://www.praha12.cz/
https://www.valasskeklobouky.cz/
https://www.taborcz.eu/


Turistické portály

Nejlepší turistické portály měst a obcí za rok 2020
(* doporučujeme jako inspirativní)

* Visit Třebíč (Turistický portál města Třebíče)

Mariánské Lázně (Vítejte v Mariánských Lázních)

Městys Karlštejn (Klenot Českého krasu)

Go to Brno (portál TIC Brno)

* Vítkov (web pro turisty, subdoména webu města)

* Děčín je boží (Turistický portál statutárního města Děčín)

* Zlaté Hory (Městské informační centrum)

* Tisá (Tisá, jedinečné místo pro…)

https://www.visittrebic.eu/
https://www.marianskelazne.cz/
https://www.mestys-karlstejn.cz/
https://www.gotobrno.cz/
https://turista.vitkov.info/
https://www.idecin.cz/
https://zlatehory.cz/ic/
https://turistikatisa.cz/


Další inspirativní weby

Aš: turistický portál, jednoduchá homepage, prvky participace

Bruntál: přehledná homepage, e-služby, prvky participace

Hodonín: jednoduchá, přehledná, graficky čistá homepage, prvky 

participace, strukturovaný web

Lanškroun: jednoduchá homepage, menu elektronických služeb, 

strukturovaný web

Litomyšl: zajímavě pojatá struktura a grafika, motto

Moravská Třebová: motto, jednoduchá, přehledná homepage, 

strukturovaný web

https://www.muas.cz/
https://www.mubruntal.cz/
https://www.hodonin.eu/
https://www.lanskroun.eu/
https://www.litomysl.cz/
https://www.moravskatrebova.cz/


Další inspirativní weby

Nové Město na Moravě: web tvoří specifický systém subdomén, 

otevřené město, prvky participace, online chat

Odolena Voda: přehledná, graficky čistá homepage, strukturovaný 

web

Opava: jednoduchá, přehledná a graficky čistá homepage, 

strukturovaný web, turistický portál

Vyškov: jednoduchá, přehledná a graficky čistá homepage, 

strukturovaný web, úřad online

Zlaté Hory: jednoduchý web, turistický portál

Žatec: jednoduchá homepage, strukturovaný web, turistický portál

https://www.nmnm.cz/
https://www.odolenavoda.cz/
https://www.opava-city.cz/cz/
https://www.vyskov-mesto.cz/
https://zlatehory.cz/ic/
https://www.mesto-zatec.cz/


Dobrý web - přístupnost

Pro slabozraké a nevidomé

https://wave.webaim.org/report#/https://www.telc.eu/

WAVE je sada hodnotících nástrojů, které pomáhají autorům zpřístupnit jejich 
webový obsah osobám se zdravotním postižením. WAVE dokáže identifikovat 
chyby přístupnosti a pokynů k přístupnosti webového obsahu (WCAG), ale také 
usnadňuje hodnocení webového obsahu.

Pro seniory

Jako příklad může sloužit web Žatce.

https://wave.webaim.org/report#/https://www.telc.eu/
https://www.mesto-zatec.cz/seniori/


Dobrý web – otevřenost, participace

Aš: Spokojení Ašákovi, PIN City (participativní rozpočet)

Boskovice: PaRo (participativní rozpočet), odběr novinek

Bruntál: participativní rozpočet (PIN City)

Hustopeče: Transparentní radnice, Tvoříme Hustopeče

Lanškroun: Otevřená radnice (záložka v hlavním menu)

https://spokojeniasakovi.cz/
https://muas.redesign.pincity.cz/
https://boskovice.redesign.pincity.cz/
https://bruntal.redesign.pincity.cz/
https://www.hustopece.cz/transparentni-radnice
http://www.tvorimehustopece.cz/


Dobrý web – otevřenost, participace

Litomyšl: starostova odpovědna, Litomyšlský architektonický manuál

Nové Město na Moravě: Otevřené město, Zapoj se! (participativní 

rozpočet)

Tišnov: Proměny Tišnova, Tvoříme Tišnov (participativní rozpočet, 

propojeno s Mobilním rozhlasem)

Žatec: participativní rozpočet (využívá Mobilní rozhlas)

https://lam.litomysl.cz/
https://otevreno.nmnm.cz/
https://zapojse.nmnm.cz/
http://www.promeny-tisnova.cz/
http://www.tvorime-tisnov.cz/


Zajímavé zpravodaje

Kromě referenčních měst (Boskovice, Hustopeče, Luhačovice, Tišnov, 

Třešť, Valašské Klobouky) lze pro inspiraci doporučit i tyto:

Český Krumlov Noviny: graficky decentní, přehledné, strukturované, 

využívají velmi dobře jednu doplňkovou barvu, připomínají noviny

Dobříšské listy: vlastní web, titulní strana s velkou fotkou a odkazy 

dovnitř, přehledná struktura a záhlaví stran, hlavní doplňková barva

Hlinecké noviny: připomínají noviny, odvozené z designu Deníku, 

přehledné, strukturované

Kutnohorské listy: titulní strana s velkou fotkou a odkazy dovnitř, 

sloupky různých politiků města, vlastní web

https://www.boskovice.cz/boskovicky-zpravodaj/ds-1509/archiv=1&p1=30793
https://www.hustopece.cz/makhustopecske-listy
https://www.mesto.luhacovice.eu/24710-luhacovicke-noviny-rocenky
https://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/tisnovske-noviny
https://www.trest.cz/zpravodaj-nase-mesto/ds-1058/p1=14046
https://www.valasskeklobouky.cz/zpravodaj/ds-20540/p1=36124
https://www.ckrumlov.cz/cz/mesto-cesky-krumlov/
https://dlonline.cz/
http://www.hlinsko.cz/mesto/hlinecke-noviny
https://kutnohorskelisty.cz/


Zajímavé zpravodaje

Lilie: černobílý s výraznou doplňkovou barvou, formulář k zaslání 

příspěvku

Zpravodaj města Mikulov: barevný, výrazná titulní strana, 

strukturovaný, vlastní web

Novoměstsko: jasně označené rubriky, vlastní web

Jitřenka: jednoduchý černobílý s jednou výraznou přidanou barvou

Třeboň: titulní strana s velkou fotkou a odkazy dovnitř, jasně 

označené rubriky, barevný s výraznou doplňkovou barvou

Velkomeziříčsko: web, týdenní elektronický newsletter, tištěný 

měsíčník

https://www.litomysl.cz/lilie
https://zpravodajmikulov.cz/
https://noviny.nmnm.cz/tistena-verze/
https://www.policka.org/jitrenka
https://www.mesto-trebon.cz/trebonsky-svet.html
https://www.velkomeziricsko.cz/


Užitečné odkazy

Hodnocení, soutěže a metodika tvorby zpravodajů

Svaz měst a obcí ČR

Civipolis a Sdružení místních samospráv ČR

Národní síť MAS ČR

Oživení
https://www.oziveni.cz/nase-temata/radnicni-periodika/

https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2014/08/hlasna-trouba_manual_web.pdf

Platforma pro participativní rozpočty a projekty

PIN City

Tvorba webů obcí a aplikací

Gallileo

https://www.smocr.cz/
https://www.civipolis.cz/
https://www.smscr.cz/
http://nsmascr.cz/
https://www.oziveni.cz/
https://www.oziveni.cz/nase-temata/radnicni-periodika/
https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2014/08/hlasna-trouba_manual_web.pdf
https://www.pincity.cz/
https://www.igalileo.cz/

