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Co můžete (ne)očekávat?

• nahlédneme, co zajímavého může • nahlédneme, co zajímavého může 

mladý člověk najít na českém 

křesťanském internetu

• pohled člověka věnujícího se tvorbě 

webu (nejen křesťanského)webu (nejen křesťanského)

• výčet určitě nebude úplný

• nebudu nahrazovat všemocný Google ;)



Specifika českého webu

• církev nedoceňuje možnosti internetu• církev nedoceňuje možnosti internetu

• křesťanský web se rozvíjí pomalu, často 

tvořen amatéry někde doma na koleně

• amatérům vděčíme za mnoho 

povedených webu, amatér <> looser

• snaha to zlepšovat, do internetu netečou 

peníze „radši opravíme kostel“



Rozdělení webů

• můžeme vysledovat několik největších • můžeme vysledovat několik největších 

kategorií webů

1) církevní instituce

2) tematické weby

3) stránky farností

4) osobní weby



Soutěž stránek farností (2006)

• podpora českému webu – významná• podpora českému webu – významná

• Katyd.cz + další významné weby

• 69 přihlášených webů, kvalita často 

nevalná (oproti zbytku internetu), dobré 

asi první dvoje stránky

• naše diecéze – 2 weby v první desítce 

(Vratislavice, Most)



Problémy farních webů

• vzhled, kvalita zpracování, přístupnost• vzhled, kvalita zpracování, přístupnost

• Obsah, aktuálnost informací

• domény, farnost.cz

• spolupráce duchovní – webmaster• spolupráce duchovní – webmaster

• „stránky ve výstavbě“



Farní weby v naší diecézi

• cca. 60 farních webů (z 437 farností)• cca. 60 farních webů (z 437 farností)

• často bohužel nevalné kvality

• ještě větší problém je neaktuálnost, pak 

jsou stránky k ničemu

• máme i pár povedených webů (odkazy 

budou dále)



Přehled zajímavých webů

• výběr zajímavých, užitečných, pěkných, • výběr zajímavých, užitečných, pěkných, 

webů na českém internetu



Křesťanská radia on-line

• http://www.proglas.cz• http://www.proglas.cz

klasika, MP3,WMA, ACC+

• http://www.radio7.cz

československé, Transworld radiočeskoslovenské, Transworld radio

• http://www.radiovaticana.cz

nevysílá živě?, pořady k dispozici



Křesťanské televize

• http://www.tvnoe.cz• http://www.tvnoe.cz

asi jediná česká křesťanská televize

vysílá on-line denně v čase 8-13 a 16-1

dají se najít zajímavé pořady, ale…dají se najít zajímavé pořady, ale…

výběr několika rychlostí = kvality

studio Telepace - Ostrava



Tisk a časopisy

• http://tisk.cirkev.cz• http://tisk.cirkev.cz

hlavní zdroj informací o dění v katolické 

církvi nejen v ČR

• http://www.katyd.cz

to „nejlepší“ z Katolického týdeníku

• http://www.christnet.cz

ekumenický, jeden z nejstarších e-zinů



Časopisy pro mladé on-line

• http://www.tarsicius.cz• http://www.tarsicius.cz

časopis pro ministranty, v PDF

• http://www.in.cz

časopis nejen pro dívky, zdarma neníčasopis nejen pro dívky, zdarma není

• http://www.sdb.cz/magazin

nejen pro salesiánskou mládež, v PDF



(Nejen) rodina webů vira.cz
• zlatý důl českého křesťanského internetu

• http://www.vira.cz

http://www.pastorace.cz

http://www.krestanstvi.cz

http://www.maria.czhttp://www.maria.cz

http://www.iencyklopedie.cz

http://www.katechismus.cz

• tematické weby – velikonoce, vánoce



Další klasika

• http://katolik.cz• http://katolik.cz

seznamka, gyn. poradna, pohlednice

• http://www.biblenet.cz

Bible on-line, vyhledáváníBible on-line, vyhledávání

• http://help.vira.cz

křesťanská linka důvěry



Mohlo by se hodit

• http://www.ebreviar.cz• http://www.ebreviar.cz

denní modlitba církve on-line



Signály.cz 
• http://www.signaly.cz

• původně rozcestník pro mládež

• dnes bohatý komunitní web primárně 

určený křesťanské mládeži

• asi nejlepší projekt křesťanského webu• asi nejlepší projekt křesťanského webu

• autorizovaní uživatelé

• více Tomáš Chlouba



Křesťanské vyhledávače

• http://ambit.hypernet.cz• http://ambit.hypernet.cz

jeden z nejstarších českých křesťanských 

katalogů, původně bohatý, problémy –

naplnění, aktuálnost

• http://www.krestane.cz

stále v testovacím provozu, pěkně vypadá, 

ale kdo ví, jestli bude někdy hotov



Katolická církev

• http://www.cirkev.cz• http://www.cirkev.cz

Česká katolická církev

• http://www.vatican.va

Vatikán - svatý stolec, v šesti jazycích, Vatikán - svatý stolec, v šesti jazycích, 

(česky ne)



Diecéze v ČR

• Litoměřice http://www.biskupstvi-ltm.cz

• Olomouc http://www.ado.cz

• Praha http://www.apha.cz

• Brno http://www.biskupstvi.cz

• České Budějovice http://www.bcb.cz• České Budějovice http://www.bcb.cz

• Hradec Králové http://www.diecezehk.cz

• Plzeň http://www.bip.cz

• Ostrava http://www.doo.cz



Litoměřická diecéze

• http://www.biskup-pavel.net• http://www.biskup-pavel.net

otec biskup Pavel Posád

• http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava/

diecézní časopis Zdislava

• http://www.pout.wz.cz

pouť mládeže



Litoměřická diecéze - centra

• http://www.pastoracni-ltm.cz• http://www.pastoracni-ltm.cz

• http://www.centrumprorodinu.cz

• http://www.katechet-ltm.webz.cz

• http://www.mcdo.cz• http://www.mcdo.cz

• http://www.litomerice.signaly.cz

• http://www.krizovatka.signaly.cz



Litoměřická diecéze - hrůza

• čeho se vyvarovat• čeho se vyvarovat

• http://ddkt.webpark.cz

• http://www.volny.cz/peter.marusiak/fa

ra/default.htm

• bohužel podprůměrných webů je většina

• méně je někdy více



The best of Litoměřická diecéze
• subjektivní

• http://www.farnost-most.cz

• http://www.farnost-mb.cz

• http://rumburk.farnost.cz

• http://www.kloster-projekte-osek.info/

• http://farnost-vrat.rkc-lbc.cz

• http://www.farnostjablonec.cz



Spolča v naši diecézi on-line

• Frýdlant http://www.kolka.signaly.cz• Frýdlant http://www.kolka.signaly.cz

• Liberec VŠ http://liberec.signaly.cz

• Turnov http://mladez-turnov.signaly.cz

• Ústí http://www.spolcousti.estranky.cz• Ústí http://www.spolcousti.estranky.cz

• Noha http://www.prazskanoha.wz.cz



Pro mládež
• http://www.litomerice.signaly.cz

DCM Litoměřice, výborné fórum, jinak…

• http://www.krizovatka.signaly.cz

centrum pro mládež Příchovice v novém 

kabátěkabátě

• http://www.poutnici.com

web křesťanské mládeže, vidím poprvé



Pro mládež (2)
• http://jump.cho.cz trochu reklama;)

• http://vysokoskolaci.signaly.cz

rozcestník vysokoškolských hnutí

• http://www.schoenstatt.cz/cms

Schönstattské hnutí, JUFE

• http://web.katolik.cz/tec

TEC – víkendový program pro mladé



Křesťanské seznamky

• http://seznamka.katolik.cz• http://seznamka.katolik.cz

slušná katolická seznamka, asi nejlepší

• http://www.noemka.com

zajímavá seznamka zakládající si na zajímavá seznamka zakládající si na 

křesťanských zásadách

• http://musculus.cz/seznamka

nedoporučuji, amatérské, divné



Křesťanská hudba

• http://hudba.signaly.cz• http://hudba.signaly.cz

rozcestník křesťanské hudby z celého 

světa, cokoliv hledáte, najdete zde

např. blog http://www.musicmix.cz

videoprezentacevideoprezentace

http://www.dkd.cz, http://3pe.cz

texty a noty písní ke stažení



Aktuálně

• http://www.cirkevnimajetek.cz• http://www.cirkevnimajetek.cz

informační web o narovnání vztahu mezi 

státem a církvemi


