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Tisková zpráva 
 

Liberec má nové webové stránky 
 

 
 
Liberec 8. 1. 2010 – V noci ze 7. na 8. ledna 2010 byly spuštěny nové webové stránky 

statutárního města Liberec. Oproti těm původním přinášejí mnohem vyšší uživatelský komfort 

pro návštěvníky i jednotlivé redaktory z řad magistrátních úředníků. Neopomenutelnou výhodou 

je také jejich flexibilita a propojitelnost s moderními technologiemi. 

 

Původní webové stránky byly spuštěny v roce 2003 a za téměř 6 let svojí existence se několikrát 

umístily na předních místech v různých soutěžích. „Šest let je ale v multimediálním světě velmi 

dlouhá doba. Bylo tedy načase přistoupit k inovacím. Cílem pro nás samozřejmě bylo zejména dostat 

městské webové stránky na mnohem vyšší úroveň, a to jak grafiky, tak i obsahově,“ říká liberecký 

primátor Jiří Kittner. 

Přípravy projektu trvaly více než rok. První konkrétní kroky k realizaci ale započaly v létě loňského 

roku, kdy byl ve výběrovém řízení zvolen nejvhodnější systém pro tvorbu a správu stránek. „Po 

zkušenostech s předchozím redakčním systémem jsme se rozhodli pro portálový model. Ten má 

oproti klasickým redakčním systémům mnoho výhod. Například je v něm možné takřka bez omezení 

a v reálném čase měnit strukturu webu i počet publikovaných obsahů na jedné stránce. Jestliže 

redaktor vytvoří jeden článek, může se tentýž text ihned zobrazit na jednom místě, ale také třeba 

na všech stránkách zároveň“, popisuje Martin Korych, který je jedním z členů pracovní skupiny pro 

nové webové stránky města s tím, že výčet možností portálu je oproti původnímu redakčnímu 

systému několikanásobný. 

A co všechno nové stránky nabídnou? Vedle zcela nové grafiky je to tvorba foto a video galerií, 

ankety a webové rozhovory. Dále pak automatické přiřazování souvisejících dokumentů ke 

zobrazenému obsahu stránky nebo vyhledávání podle kategorií, klíčových slov i full textem. Celkově 

pak nové pojetí přináší zejména přehlednost a lehkou dostupnost všech informací na stránkách. 

V České republice funguje na stejném řešení, jehož dodavatelem je přední světová počítačová 
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společnost IBM například Portál veřejné správy (portal.gov.cz). V zahraničí jsou to pak stránky 

některých světových metropolí a významných institucí. 

„Pro to, aby byly naše stránky přehledné, jsme přistoupily k minimalistickému přístupu. Neznamená 

to však, že by městský web obsahoval méně informací, naopak je jich zde vloženo více než dosud a 

proces vkládání bude i nadále pokračovat. Texty vložené jednotlivými redaktory z odborů jsou však 

sdílené pro všechny ostatní. To s sebou přináší možnost jejich propojení, a tudíž eliminaci duplicit,“ 

vysvětlil primátor města. Nové stránky ale pamatují také na zdravotně postižené. „Splňují vyhlášku 

o přístupnosti webových stránek orgánů veřejné správy, což mimo jiné znamená, že pro jejich 

prohlížení plně postačuje volně dostupná softwarová výbava uživatelů, jsou dostatečně kontrastní i 

pro zrakově postižené a navíc je možné celou stránku v kterékoliv části webu zvětšit až o 20 0% za 

pomocí kláves  ´Ctrl´ a ´+´,“ doplnil Martin Korych. 

Nové webové stránky statutárního města Liberec jsou spuštěny v tzv. „minimální verzi“. Prozatím 

obsahují nejdůležitější informace s tím, že ostatní budou průběžně v následujících dnech přibývat. 

Přibudou jazykové mutace (němčina, angličtina) a je počítáno také s esperantem. V jarních měsících 

dojde též k včlenění stránek Městského informačního centra do struktury webu města, a to do 

sekce „Turista“, která v současné době ještě stále odkazuje na adresu www.infolbc.cz.  

 

 

Martin Korych 

tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 

 
V Liberci 8. ledna 2010 
 
 
 

 


