
 Nákup hudby na Internetu  

 Na internetu je spousta internetových obchodů a řada  z nich 
nabízí CD popřípadě DVD s hudbou (www.vltava.cz, 
www.popron.cz, www.bontonland.cz  , www.amazon.com ,  
www.indies.eu , www.czmusic.cz, www.dobra-hudba.cz  ) a 
mnoho dalších...  

 

 Stahování hudby 

Dnes již lze hudbu stahovat legálně jak ze zahraničních 
serverů, tak i z našich serverů poskytujících jednotlivé 
skladby, nebo celá alba převážně ve formátu wma nebo mp3. 
Samozřejmě v CD kvalitě.  

 Mezi takové patří například server i-legálně.cz, 
bombaj.com, czmusic.cz, emusic.com,…  

Další možnosti stažení hudby zdarma - www.mp3stahuj.cz, 
www.mp3s.nadruhou.net, http://beemp3.com/, ……..  
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 Internetová rádia   

 

 Hudebním portálem, na kterém nalezneme vcelku přehledný 
seznam internetových rádií, včetně odkazů je play.cz.  

 

 Podobnou službu nám udělá i náš Windows Mediaplayer, 
který umí také vyhledávat internetová rádia, třeba podle 
hudebního žánru…  

 

 Dnes je již samozřejmostí, že kdo chce mít úspěch v éteru, 
vysílá přes internet (www.kisshady.cz,  ww.evropa2.cz, 
www.krokodyl.cz, www.radiohey.cz, www.magicbrno.cz, a 
řada jiných......... 
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 Velmi zajímavý je portál koule.cz, kde stránka youradio.cz 
umožňuje klientovi zvolit hudební žánr, který chce 
poslouchat, nebo přímo interpreta. 

 

 Přehrávání v reálném čase – youtube, yahoo music….  

 

 Přehrávání hudby na portálu Youtube je zpravidla ve formě 
videoklipů. Stačí zadat do vyhledávače název písně, nebo 
interpreta a přehledně se zobrazí písně, které jsou k 
dispozici. Je zde ale potřeba mít připojení na určité úrovni. 

 

  I Yahoo umí přehrávat videoklipy přes flashplayer, na hudbu 
používá svůj yahooplayer. 
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 V současnosti je velmi oblíben poslech hudby spolu se sledováním hudebních klipů. 

 S tím roste sledovanost i oblíbenost hudebních televizí. 

 Ty nám samozřejmě nabízejí živé vysílání v televizních sítích. 

 Na internetu ale nalezneme také velice poutavé a zajímavé stránky těchto médií. 

 Mezi nejznámější patří  

 MTV   (www.mtv.com, www.mtv.de) 

 Viva   (www.viva.tv)  

 VH1   www.vh1.com) 

 Óčko   (http://ocko.idnes.cz/) 

 Musiq1  (www.musiq1.tv,) 

 FUN1   (http://www.fun1.cz/ ) 

 

 Na stránkách těchto televizí najdeme videoklipy, hitparády, novinky, ukázky hudby, 

články, rozhovory s interprety a řadu dalších zajímavých věcí…… 

 

 Některé z těchto stránek nabízejí živé vysílání po internetu prostřednictvím 

streamovaného videa (Óčko, Musiq1,Fun1…). 

 

  Na webu najdeme také řadu online hudebních kanálů – www.rtvchannel.tv , 

www.channel125.com , http://www.streetclip.tv/ , http://www.deejay.it/ , …….. 
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 Asi největší a nejoblíbenější hitparádou u nás je T-MUSIC CHART 
(http://www.t-music.cz/),  s ukázkami jednotlivých klipů, 
hudebním kalendářem, hudební databází čítající spoustu informací 
o interpretech a řadou dalších nabídek. 

 

 Dalšími zajímavými stránky s různými hudebními žebříčky jsou  

Evropská oficiální top 40 (http://top40-charts.com)  

rocková hitparáda USA ( http://www.americasmusiccharts.com) 

žebříčky magazínu Bilboard (http://www.billboard.com) 

Top Hits Online (http://www.tophitsonline.com) 

 

 Tyto stránky nabízejí hitparády různých žánrů s ukázkami 
jednotlivých písniček.  
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 www.lucie.cz, http://www.chinaski.cz/, http://www.kabat.cz/ 

 www.linkinpark.com, www.lpunderground.com,  

 home.madonna.com, http://www.ladygaga.com,  

 www.blackeyedpeas.com, … 

 

 

 Velmi zajímavou stránkou, na které najdeme informace o různých 
zpěvácích, hudebních skupinách a dalších interpretech je stránka 
www.allmusic.com.  

 Jedná se o velmi rozsáhlou hudební databázi, kde nalezneme 
biografie, diskografie, ukázky písní a mnoho dalších informací v 

anglickém jazyce. Z českých hudebníků jich zde ale nalezneme 
pouze několik. 

 Z českých stránek si můžeme uvést například www.huddba.cz, 
  www.muzz.cz...  
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