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Nejlépe o životním prostředí na svém webu informuje Ostrava 
 

22. dubna 2021, Praha:  

 
Dnes, na Den Země, se uskutečnilo vyhlášení výsledků již desátého ročníku soutěže „Zelená 
informacím“. Jejím smyslem je nalézt nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních 
internetových stránkách měst v České republice. Tato snaha je v souladu s posláním Dne Země, kdy 
ochrana životního prostředí vyžaduje nezkreslené, nezmanipulované, srozumitelné a správné 
informace rámované odpovídajícím kontextem a intepretací. Prvenství obhájila Ostrava, čímž se 
osamostatnila na prvním místě v počtu vítězství. Celkem jich má čtyři.  

Čtyřčlenná odborná porota vybírala mezi webovými prezentacemi 276 měst s počtem obyvatel 
vyšším než 5 tisíc ty, které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, obsahu, přístupnosti, aktualizaci 
a srozumitelnosti. Na stupních vítězů se umístila města: 

1. Ostrava 

2. Praha 

3. Krnov 

Počtvrté v historii soutěže získalo nejvyšší ocenění město Ostrava a na pomyslném žebříčku počtu 
vítězství se odpoutalo od dalšího moravskoslezského města Krnova, které má vítězství tři. Ředitel 
spoluorganizátora soutěže CI2, o. p. s. Josef Novák k tomu uvedl: „Ostrava potvrdila, že dlouhodobě 
patří mezi města s nejlepší prezentací životního prostředí v České republice. Jejich moderní 
a komplexní web je srovnatelný s obdobnými prezentacemi ze zahraničí. Je na něm patrná snaha 
o maximální informovanost, kdy poskytuje souhrnné informace o stavu a vývoji životního prostředí 
a nabízí praktické informace a doporučení pro své občany“.  

Druhé místo obsadila Praha, která se po celou dobu soutěže pohybuje na čelních místech, ale zatím 
nikdy soutěž nevyhrála. „Pražská webová prezentace je obsahově naprosto komplexní. K dispozici je 
samostatný Portál životního prostředí, který je strukturován dle dílčích složek, dále mapový portál 
Atlas životního prostředí nebo ucelená řada Ročenek životního prostředí“ dodává Miroslav Lupač 
ředitel z Agentury Koniklec, o. p. s., spoluorganizátor soutěže.   

Na třetím místě se umístilo město Krnov, které tak navázalo na tři první místa z let 2011 až 2013. 
„Jsem rád, že se město Krnov se opět dostalo na přední pozice. Je příkladem menšího města, které i 
přes horší kapacitní a finanční podmínky dokázalo vytvořit a dlouhodobě spravovat přehledné a 
intuitivní stránky o životním prostředí,“ doplnil Josef Novák. 

Soutěž Zelená informacím spojuje města, která si váží životního prostředí a chtějí se o to podělit se 
svými obyvateli. Stránky i samotná soutěž vznikají z vlastní iniciativy a nadšení lidí, kteří věří, že 
informační a komunikační technologie mohou životní prostředí měst zlepšit. Ukazuje se, že pro 
kvalitní webovou prezentaci je nezbytná politická podpora vedení města a zároveň i nadšení 



a odborný přínos pracovníků odboru životního prostředí. Výsledky z roku 2020 dále ukázaly, že 
dlouhodobě nejlépe prezentují informace o životním prostředí města z Moravskoslezského kraje. 
V posledním hodnocení jich bylo v TOP 30 devět.  

Města na 4. až 15. místě (dle pořadí): Tábor, Přerov, Opava, Kopřivnice, Jablonec nad Nisou, Most, 
Třebíč, Zlín, Český Těšín, Lysá nad Labem, Frenštát pod Radhoštěm, Jirkov.  

Města na 16. až 30. místě (dle abecedy): Bohumín, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Bruntál, 
Břeclav, Čáslav, České Budějovice, Děčín, Hranice, Hustopeče, Mariánské Lázně, Orlová, Příbram, 
Sezimovo Ústí, Svitavy, Teplice, Vimperk.  

Soutěž pořádaly organizace CI2, o. p. s., Agentura Koniklec, o. p. s. a Centrum pro otázky životního 
prostředí University Karlovy v Praze. Soutěž probíhala pod záštitou Svazu měst a obcí ČR a CENIA, 
české informační agentury životního prostředí. Hlavní cenu, rok bezplatného poskytování služby 
„Monitoring polétavého prachu a oxidu dusičitého, oxidu siřičitého a přízemního ozonu“ od firmy 
Agdata převezmou zástupci Ostravy. Další ocenění od stejné společnosti získalo město Hranice na 
Moravě za největší posun v hodnocení oproti minulému roku.  
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