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Tisková zpráva 

Vítejte na jednom z nejlepších webových portálů v zemi  
 

Webový portál www.krkonose.eu byl v soutěži Zlatý erb 2022 o nejlepší webové stránky a 

elektronické služby měst a obcí oceněn odbornou porotou jako 3. nejlepší v republice ve své 

kategorii! Soutěž ve 24. pokračování, v celkem 5 kategoriích (webové stránky obce, webové 

stránky města, nejinovativnější elektronická služba a projekty Smart City, cena místopředsedy 

vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci: na 

www stránkách měst a obcí, na www stránkách krajů, regionů a organizací destinačního 

managementu) hledala ty nejlepší. V konkurenci 422 přihlášených měst, obcí a dalších 

subjektů, uspěl oficiální turistický web krkonose.eu v kategorii Cena místopředsedy vlády 

pro digitalizaci za třetí nejlepší turistickou prezentaci.  

 

Za Krkonoše převzaly ocenění  

Manažerky Destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše – svazek měst a 

obcí, které portál společně s brněnskou marketingovou agenturou Koncepto vybudovaly, 

převzaly 16. 5. 2022 ocenění na slavnostním ceremoniálu z rukou pana Ivana Bartoše, 

místopředsedy vlády pro digitalizaci. Vyhlášení celostátního kola proběhlo v rámci 

Renomované mezinárodní konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-

governmentu a informatizaci společnosti (ISSS), v Královéhradeckém Kongresovém centru 

Aldis.  

K ocenění Alena Cejnarová, manažerka Svazku Krkonoše, doplnila: „Nový webový portál 

www.krkonose.eu jsme spustili v létě roku 2020. Proces tvorby regionální turistické prezentace 

byl pro nás velkou výzvou. Stejně tak snaha neustále web vylepšovat, jít vstříc novým trendům 

a zároveň udržet uživatelskou přehlednost. Těší nás, že je naše práce oceněna jak návštěvníky 

webu, tak odborníky. Věříme, že web přináší zajímavé, aktuální a relevantní informace z celého 

regionu. To nejzajímavější z Krkonoš na jednom místě,“ vyhodnotila A. Cejnarová.  

 

Historie  

Nápad uspořádat soutěž, ve které by byly porovnávány weby obcí a měst, vznikl na konci 

minulého století. V roce 1999 byl proto vyhlášen 1. ročník Zlatého erbu. Přihlásilo se několik 

desítek měst a obcí. Počet soutěžících každým rokem rostl. Bylo třeba nalézt vhodný 

mechanizmus hodnocení, nejlépe dvoukolového. Za dobu existence soutěže se potvrdilo, že 

uspořádat hodnocení obecních webů není špatný nápad. I stávající ročníky dávají za pravdu. 

Soutěž má stovky účastníků, dobré jméno, je událostí prestižní.  

Se vznikem krajů se ukázalo jako přirozené pořádání krajských kol. V roce 2003 byla 

zorganizována pilotní krajská kola na Vysočině a v Plzeňském kraji a od roku 2004 probíhají 

krajská kola na většině krajů. Pro rok 2022 byla inovována hodnotící kritéria s důrazem na 

uživatelskou přívětivost a informační hodnotu pro občany a návštěvníky obce. Pro letošní 

ročník, zaměřený zejména na služby pro veřejnost, s přídomkem: „ZE 2022 – ročník služeb“, 

byl hlavní důraz kladen na obsah, aktuálnost webu a užitečnost pro návštěvníky stránek. Více 

na: https://www.zlatyerb.cz/index.asp 

Dáša Palátková, květen 2022, foto archiv Svazek Krkonoše. 
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