
ČÍNSKÉHO FINÁLE MEZINÁRODNÍ SOUT ĚŽE THE L IV COM AWARDS SE LETOS ZÚČASTNÍ 

POUZE TŘI ČESKÁ MĚSTA 
 
(20. října 2008) Plzeň, Kladno a Chrudim – to jsou jména tří českých měst, která se letos 
(6. až 10. listopadu 2008) prezentují na dvanáctém ročníku finále prestižní mezinárodní 
soutěže z oblasti životního prostředí zkráceně nazývané The LivCom Awards (celý 
název soutěže: The International Awards for Liveable Communities). Ani jedno z měst 
není v soutěži nováčkem. Plzeň slavila úspěch již třikrát, Kladno dokonce čtyřikrát. 
Chrudim si připsala významná ocenění v loňském roce. Už samotný postup do finále je 
úspěchem. Porota totiž každoročně pečlivě vybírá účastníky slavnostního setkání. Letos 
se delegáti z celého světa sejdou v čínském Dongguanu, v příštím roce pak vůbec poprvé 
v České republice, a to právě v Plzni. Záštitu třináctému ročníku soutěže (8. až 12. října 
2009 v Plzni) udělilo Ministerstvo životního prostředí ČR. 
 
S čím kdo letos soutěží? 
Mezinárodní odbornou porotu letos v soutěži měst (tzv. Whole City Awards) zaujala hned dvě 
česká města – Chrudim a Kladno. Není bez zajímavosti, že se ve finále utkají dokonce ve 
stejné kategorii (podle počtu obyvatel 20 001 až 75 000). Plzeň se letos uchází o přízeň 
s právě probíhajícím projektem (tzv. Environmentally Sustainable Project Awards) Zlepšení 
kvality vody pomocí bio-manipulace ve Velkém boleveckém rybníku. 
 
 
Předchozí úspěchy českých měst soutěžících v roce 2008 
Plzeň (165 238 obyvatel – ČSÚ 31. 12. 2007, 137,67 km2, www.plzen.eu) 
• 2003: první přihláška do soutěže a účast Plzně ve finále v Holandsku, třetí místo ve 
velikostní kategorii C a stříbrná cena za naplňování kritérií soutěže 
• 2004: druhé místo ve své velikostní kategorii, zlatá cena za přístup k rozvoji a stříbrná cena 
za projekt obnovy krajiny a realizace územního systému ekologické stability v Červeném 
Hrádku 
• 2005: třetí místo ve své velikostní kategorii, stříbrná cena za přístup k udržitelnému rozvoji 
a cena za nejlepší přístup ke kritériu péče o dědictví 
 
Kladno (72 354 obyvatel, 36,96 km2, www.mestokladno.cz) 
• 2003: první přihláška do mezinárodní soutěže a získání stříbrné ceny ve velikostní kategorii 
B (Apeldoorn, Holandsko) 
• 2004: stříbrná cena ve velikostní kategorii B (Niagara Falls, Kanada) 
• 2005: třetí místo a bronzová cena ve velikostní kategorii B (La Coruña, Španělsko) 
• 2007: první místo a zlatá cena ve velikostní kategorii B (Londýn - Westminster, Velká 
Británie) 
 
Chrudim  (23 402 obyvatel, 33,2 km2, www.chrudim-city.cz) 
• 2007: zlatá cena za projekt Zdravé město – město, kde stojí za to žít a třetí místo ve své 
velikostní kategorii 
 
 
Dongguan, Čína – hostitelské město The LivCom Awards 2008 
• rozloha: 2 465 km² 
• počet obyvatel: cca 6,5 milionu (dle šetření v roce 2000) 
• založeno v roce: 758 n. l. (letos výročí 1250 let od založení města) 
• nachází se v místě, kde řeka Zhujiang vtéká do Jihočínského moře 



• kombinace řek, moře a hor 
• místo, kde se pěstuje například čínská švestka, banány a longan (dračí oko) 
• zeleň pokrývá 45 % plochy města 
• 16 lesoparků vytváří z Dongguanu charakteristické zahradní město v deltě Perlové řeky 
 


