
   V současné době je k dispozici mnoho desktopových biblických programů, a dá se říci, že většina z nich dokonce 
zdarma. Pouze ty opravdu nejpropracovanější a nejobsáhlejší programy jsou placené, přičemž v tomto případě se však 
již jedná o stovky dolarů (např. kompletní balíček biblického programu Logos si můžete aktuálně pořídit za $4.980, 
což představuje 100 000,-Kč). Kromě toho lze na internetu nalézt on-line verze nejrůznějších překladů bible, většinou 
v pouhém HTML, bez dalších funkcionalit. Několik serverů však nabízí multifunkční aplikace, které umožňují výběr více 
překladů, v lepším případě i jejich porovnávání (obvykle 2 překlady vedle sebe), mají možnost vyhledávání apod. 

   Kvůli přípravě nové verze stránek www.obohu.cz jsem naprogramoval on-line verzi Českého studijního překladu. 
Postupně jsem začal přidávat funkce a vylepšení, jako je možnost výběru zobrazení bez poznámek či včetně poznámek 
překladatelů, možnost vyhledávání, pohodlný výběr velikosti písma, možnost poslechu namluvené Nové smlouvy toho-
to překladu apod. Později jsem začal přidávat další funkce, překlady a slovníky. Aplikaci jsem pojmenoval SOB (Studijní 
on-line bible).
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Hlavní funkce programu
   SOB nabízí velké množství překladů a originálních textů bible (cca 220), slovníky, konkordance, komentáře, namlu-
vené bible s možností on-line poslechu (cca 40), možnost pohodlné volby velikosti písma (8 velikostí), výběr jazyka 
rozhraní (9 jazyků), funkci jednoduchého i pokročilého vyhledávání (7 možností), porovnávání libovolných překladů 
(i libovolného počtu překladů), možnost používání přímých odkazů na kapitoly, verše či rosahy veršů, studium na zákla-
dě Strongových čísel, Strongovy slovníky v 6 jazycích, morfologii řeckého textu v 8 jazycích, volbu vzhledu (8 barevných 
schémat), virtuální klávesnici, samostatnou verzi pro mobilní telefony a zařízení s nízkým rozlišením displeje a další.

Výběr překladu
   Výběr překladu jsem vyřešil formou rozbalovacího seznamu, který najdete vlevo nahoře. Zde najdete překlady rozdě-
lené do několika sekcí podle jazyka překladu. Na začátku najdete porovnávací režim a na konci pak konkordance. Výběr 
provedete velice jednoduše - kliknutím, bez nutnosti potvrzování. 

navigace
   Navigace na stránkách je velice intuitivní. Výběr knihy bible můžete provést nejjednodušeji pomocí rozbalovacího 
seznamu, který se nachází pod názvem překladu (případně pod přehrávačem). V tomto seznamu zároveň můžete vidět, 
v které knize bible se právě nacházíte. Výběr probíhá bez nutnosti potvrzování. Hned vedle tohoto seznamu najdete 
podobný seznam, kterým můžete zvolit konkrétní kapitolu z vybrané knihy bible (počet kapitol je generován automa-
ticky - odpovídá skutečnému počtu kapitol v dané knize). Ani zde nemusíte svůj výběr kapitoly potvrzovat. Tento rozba-
lovací seznam Vám současně poskytuje informaci o tom, kde se právě nacházíte. Kromě toho máte k dispozici tlačítka 
pro pohodlný přechod na další či předchozí kapitolu, a také pro přechod na další či předchozí knihu bible. Poslední 
(a také nejrychlejší) možností navigace je použití přímých odkazů.

Vyhledávání
   Funkce vyhledávání patří k nejdůležitějším funkcím každého biblického programu. V SOB aktuálně můžete jednoduše 
využívat funkci vyhledávání částí slov, celých slov i slovních spojení. Výsledkem hledání mohou být při malém počtu 
znaků i tisíce míst, výpis je proto omezen na prvních max. 1000 výskytů. Všechny výpisy výskytů jsou zároveň aktivními 
odkazy na verše (zkratky knih odpovídají vybranému jazyku rozhraní SOB). 

aktivní odkazy na verše

omezení výpisu hledání 
pouze na vybranou knihu

hledaný řetězec (např. slovo či jeho část)

zvýrazněný hledaný řetězec (slovo)



Zjednodušené vyhledávání
   Nejčastěji lidé používají vyhledávání tehdy, když v textu narazí na slovo, které je zaujme, a chtějí zjistit, kde ještě 
se stejné slovo v daném překladu nachází. Mohou tedy přepsat hledané slovo do políčka pro vyhledávání a kliknout 
na tlačítko „Najít“. To ale může být (nejen v případě cizojazyčného textu) trochu problém. Další možností je označit 
a zkopírovat hledané slovo či jeho část, vložit obsah schránky do políčka pro vyhledávání a kliknout na tlačítko „Najít“. 
Do SOB se mi podařilo přidat ještě rychlejší způsob. Stačí, když v textu označíte hledané slovo či jeho část (minimálně  
3 znaky). Označený text se zbarví do červena a jeho pozadí do žluta. Kromě toho se Vám objeví malé tlačítko „Najít“ 
(název je samozřejmě lokalizován dle jazyka rozhraní SOB). Stačí na toto tlačítko kliknout, a dojde k vyhledání všech 
výskytů. Způsob hledání odpovídá funkci jednoduchého vyhledávání.

Pokročilé vyhledávání
   Do SOB se mi podařilo naprogramovat funkci pokročilého vyhledávání. Tato funkce značně rozšiřuje možnosti základ-
ního vyhledávání slov. Funkce pokročilého vyhledávání aktuálně nabízí 7 typů vyhledávání, navíc s možností zobrazení 
dalšího překladu bible pro porovnání a s možností omezení rozsahu vyhledávání na část bible či konkrétní knihu.

typy pokročilého vyhledávání
   SOB nyní nabízí následující typy vyhledávání: jednoduché rychlé vyhledávání řetězců (slova nebo jeho části), hledání 
přesných frází, hledání všech slov (nebo jejich částí), hledání všech slov (celých slov) , hledání alespoň jednoho ze slov 
(nebo jejich částí), hledání alespoň jednoho ze slov (celých slov) a nově i vyhledávání pomocí regulárních výrazů.

   Základní funkcí je jednoduché rychlé vyhledávání řetězců (slova nebo jeho části), bez nutnosti používání tzv. náhrad-
ních znaků. Znamená to, že můžete vyhledávat nejen celá slova, ale i jejich části. V praxi to znamená, že jako vyhledávací 
řetězec zadáte např. kořen nějakého hledaného slova (společnou část), a vyhledávání najde všechna slova s tímto spo-
lečným základem. Možnost rozšíření je oboustranná, takže můžete zadat např. hledání slova „věří“, přičemž výsledkem 
hledání nebude pouze hledané slovo, ale také např. „nevěřící“. Tato funkce je použita i u jednoduchého vyhledávání!

   Dále máte k dispozici funkci hledání přesné fráze. Tuto funkci využijete v případě, kdy chcete najít nějaký konkrétní 
verš z bible, a když znáte nějakou jeho část. Díky tomu bude výsledkem pouze minimální počet výskytů. Pozn.: V tomto 
případě je potřeba dodržet i pořadí slov! 

   Pokud si nejste jisti přesnou frází nebo pořadím slov ve verši, můžete využít funkci hledání všech slov. Tato funkce 
nabízí 2 varianty - buď hledání celých slov, nebo hledání i částí slov. Tato funkce najde verše, kde se vyskytují všechna 
hledaná slova (nebo hledané části slov), nicméně je jedno, v jakém budou pořadí a na jakém místě verše.



   Dalším typem vyhledávání je vyhledávání alespoň některého ze slov. I tato funkce nabízí 2 varianty - buď hledání 
pouze celých slov, nebo i jejich částí.  Tuto funkci s úspěchem využijete např. v případě, že máte v hlavě několik pře-
kladů bible, a nejste si jisti, které slovo je použito v daném překladu. Můžete zadat např. 2 nebo 3 možnosti, které Vás 
napadají, a tato funkce Vám zobrazí všechny výskyty kteréhokoli z hledaných slov.

    Posledním typem pokročilého vyhledávání je možnost hledání pomocí regulárních výrazů. Tato varianta hledání vyu-
žívá MySQL funkci REGEXP, která nabízí pouze omezenou funkčnost, nicméně i  tak může být velkou pomocí při hledání. 
Po použití vyhledávání pomocí regulárních výrazů se vedle výběrového pole objeví ikonka s otazníkem, což je odkaz 
na soubor s nápovědou k používání regulárních výrazů v SOB.
 

   Další funkcionalitou je možnost nechat si zobrazit nějaký další překlad pro porovnání. Pokud Vám jde o porovnání 
pouze dvou překladů, bude pro Vás tato možnost užitečná.

   Poslední funkcionalitou pokročilého vyhledávání je možnost omezení vyhledávání na část bible. Tato možnost jednak 
zkracuje dobu vyhledávání, jednak Vám umožní omezit rozsah v případě, že víte, kde se 
nachází hledaný text. Pro jednoduchost jsem připravil omezení rozsahu hledání na 14 
oblastí, plus možnost omezit výběr na konkrétní knihu bible: 

Vyhledávání Strongových čísel
   Kromě funkce klasického vyhledávání můžete v SOB používat i funkci vyhledávání Strongových čísel. Tato funkce je 
samozřejmě dostupná pouze u překladů, které jsou tzv. Strongovými čísly osazeny. Tato funkce je jistou variantou kon-
kordancí - umožňuje najít všechna místa, kde se v bibli nachází hledané řecké (G1 ÷ G5624) či hebrejské (H1 ÷ H8674) 
slovo. Tuto funkci využijete zejména při hloubkovém studiu konkrétního tématu v bibli. Při najetí na formulář se Vám 
zobrazí nápověda (viz obrázek) týkající se možného rozsahu hledání (některé překlady umožňují hledání pouze v heb-
rejské či pouze v řecké části bible).

jazyk rozhraní
   SOB se během své krátké existence stala tak trochu „mezinárodně používanou aplikací“. Z toho důvodu jsem při-
pravil její lokalizaci do 9 jazyků (česky, slovensky, anglicky, německy, rusky, polsky, španělsky, řecky a francouzsky). 
Výběr jazyka se provádí velice pohodlně - kliknutím na příslušnou vlajku. Kromě toho jsem do SOB naprogramoval 
automatickou detekci jazyka prohlížeče návštěvníků, která se již při první návštěvě postará o nastavení rozhraní SOB 
do nejvhodnějšího jazyka a nastaví i „vhodný“ překlad v daném jazyce. Zvolený jazyk si SOB dlouhou dobu pamatuje, 
takže jej nemusíte při každé změně překladu či kapitoly znovu nastavovat. Volba jazyka rozhraní určuje i výběr slovníků, 
morfologie a překladů v konkordancích, křížových odkazech u komentářů apod.



Velikost písma
   S ohledem na to, že se mezi uživateli SOB nacházejí lidé s nejrůznějším rozlišením monitoru, a zejména s  ohledem 
na uživatele s různým stupněm poruchy zraku, jsem do SOB naprogramoval jednoduchou možnost nastavení velikosti 
písma. Aktuálně SOB nabízí 8 přednastavených velikostí písma. Změna velikosti písma je opět velice jednoduchá - volbu 
provádíte kliknutím na některé z čísel 1 až 8. SOB si Vaši volbu opět po dlouhou dobu bude pamatovat, takže ji nemu-
síte potvrzovat při každé změně na stránce. V závislosti na zvolené velikosti písma se mění i velikost písma v tooltipech.

Slovníky
   Důležitou součástí SOB jsou slovníky, navázané na tzv. Strongova čísla.  Jedná se zejména o řecko-český slovník 
prof. Tichého (který jsem doplnil o chybějící řecká slova, která se vyskytují v Textu Receptu), Strongův hebrejsko-anglic-
ký slovník, Strongův řecko-anglický slovník, řecko-anglický slovník IPD (Theological Dictionary of the New Testament), 
hebrejsko-anglický slovník Brown-Driver-Briggs‘ Hebrew Definitions, pomocné německé slovníky, které jsem vytvo-
řil  z konkordancí k Elberfdské a Lutherově bibli, „Strongův“ hebrejsko-španělský slovník, „Strongův“ řecko-španělský 
slovník, „Strongův“ hebrejsko-francouzský slovník „Strongův“ řecko-francouzský slovník, „Strongův“ hebrejsko-ruský 
slovník a „Strongův“ řecko-ruský slovník. Slovníky využijete jednak při hledání v konkordancích, ale zejména u překladů 
bible osazených tzv. Strongovými čísly. Jazyk slovníku se mění automaticky - v závislosti na zvoleném jazyku rozhraní 
SOB. Zajímá-li Vás tedy např. ruský slovník namísto českého či anglického, stačí kliknout na ruskou vlajku. 

     Na obrázcích můžete vidět zobrazení stejného místa King James bible s různým nastavením jazyka rozhraní SOB:

     Na obrázku můžete vidět zobrazení Westminter Leningradského kodexu se zapnutým rozhraním SOB ve španělštině:



Konkordance
   Z konkordancí SOB momentálně nabízí anglickou King James konkordanci a Webster konkordanci, konkordanci k ně-
meckému Elberfeldskému překladu Nového zákona (1871), konkordanci k německému Elberfeldskému překladu (1905) 
a konkordanci k německému Lutherově překladu bible (1912). Také jsem vytvořil konkordanci k Analytické Septuagintě.
Tyto konkordance umožňují pohodlné hloubkové studium na základě tzv. Strongových čísel. V těchto konkordancích 
najdete „všechny“ výskyty hledaného slova (odpovídajícího Strongova čísla), včetně jejich překladu a jejich významu 
v dostupných slovnících. Najetím na odkazovaný verš se Vám zobrazí okno s veršem v daném překladu, nově též společ-
ně s překladem daného verše ve zvoleném jazyce rozhraní SOB. Zkratky odkazovaných knih se mění dle jazyka rozhraní 
SOB. 

   Novou funkčností je, že na zkratky odkazovaných veršů můžete kliknout, přičemž se Vám zobrazí v porovnávacím 
režimu (v nové záložce) daný verš - verš v překladu odpovídajícím konkordanci, verš ve výchozím překladu pro zvolený 
jazyk rozhraní a buď verš v Textu Receptu (pro část Nové smlouvy) nebo verš z Westminster Leningradského kodexu 
(pro verše ze Staré smlouvy).

   Počet výskytů některých řeckých slov v Nové smlouvě je někdy velice malý, a není tak možné jednoduše ověřit vý-
znam slov. Pomocí pro pochopení může být Septuaginta. Z toho důvodu jsem jednak vytvořil konkordanci k Analytické 
Septuagintě, a jednak jsem do stávajících konkordancí přidal upozornění na případný počet výskytů hledaného slova v 
Analytické Septuagintě, včetně možnosti jednoduchého přesměrování ...

   Protože často potřebujeme zjistit i význam a použití podobných řeckých či hebrejských slov, naprogramoval jsem 
pomůcku umožňující zjistit obsah a význam 5 sousedních Strongových čísel na každou stranu od hledaného Strongova 
čísla. Tato čísla fungují zároveň i jako aktivní odkazy - po kliknutí na ně se Vám zobrazí konkordantní výpis odkazované-
ho Strongova čísla. Tato funkce se projeví až od Strongova č. G6, resp. H6, a funguje do G5619, resp. H8669.



Poznámky překladatelů
   SOB podporuje zobrazení poznámek překladatelů, s možností zobrazení těchto poznámek jednoduše a kdykoli za-
pnout či vypnout. Ovládání zobrazení či skrytí poznámek překladatelů jsem vyřešil pomocí zaškrtávacího políčka. Stej-
ným způsobem můžete jednoduše řídit zobrazení či skrytí Strongových čísel či morfologie u překladů, které jsou jimi 
osazeny. 

On-line poslech namluvených biblí
   SOB nabízí možnost on-line poslechu namluvených biblí (cca 40 překladů). Z českých překladů je dostupný namluvený 
nový zákon Bible21, resp. Nové Bible Kralické. Tento překlad je profesionálně namluven známými herci a dalšími škole-
nými hlasy. Dále jsem připravil namluvený starý zákon Bible 21 - ve 2 variantách hlasu, namluvený počítačem (s pomocí 
programu Linguatec Voice Reader), s následnou opravou chyb výslovnosti. Další počítačem namluvený překlad je Bible 
Kralická (1579). Poslouchat můžete i namluvený Překlad Nového světa. Kromě toho jsem namluvil nový zákon Českého 
studijního překladu, který rovněž můžete poslouchat on-line. Pokud se chcete učit novozákonní řečtinu či biblickou 
hebrejštinu, jistě využijete i namluvené verze v těchto jazycích. Pro přehrávání jsem zvolil Flash přehrávač, s možností 
pohodlného nastavení hlasitosti i pozice přehrávaného místa. Jeho výhodou je i to, že stahování dat se spustí teprve 
ve chvíli, kdy jej chcete použít. 

Komentáře
   V SOB nyní najdete 7 databází podrobných biblických komentářů (4 anglické, 2 německé a 1 španělskou). Tyto komen-
táře si jednoduše můžete aktivovat k aktuálně zobrazené kapitole. Nejpodrobnější biblická databáze křížových odkazů 
TSK (Treasury of Scripture Knowledge) nabízí cca 500 000 odkazů, přičemž se dle vybraného jazyka rozhraní SOB mění 
také zkratky odkazovaných knih, a také odkazované překlady!

Přímé odkazy
   Další zajímavou funkcí je možnost zadávání přímých odkazů, a to včetně používání zkratek, a to dokonce nejen v češ-
tině, ale i ve slovenštině, němčině, angličtině, ruštině, francouzštině a polštině. Jako oddělovací znak můžete použít 
mezeru, pomlčku, čárku, středník a dvojtečku - v libovolné kombinaci. Povinné jsou pouze první 2 parametry - kniha 
a kapitola. Takže pokud např. budete chtít najít verš Evangelium podle Jana, 3. kapitola, 16. verš, zadáte do políčka pro 
přímé odkazy text jan 3 16, john 3 16, j 3 16, j 3,16 apod. Aby toho nebylo málo, můžete si nechat zvýraznit i rozsah 
veršů, např. jan 3,12-16. Tuto možnost můžete využít např. při odkazech na SOB uváděných na jiných internetových 
stránkách. Návod k použití přímých odkazů včetně zkratek knih se Vám zobrazí po najetí na nápis „Přímý odkaz“.

   Zde můžete vidět přímý odkaz na verše jan 3,16-17 a výsledek:



deuterokanonické knihy
   Do SOB jsem naprogramoval podporu pro zobrazení tzv. deuterokanonických knih. Funkce 
vyhledávání může být používána i pro hledání v těchto knihách. Jediným omezením je, že tyto 
knihy nemohou být použity v porovnávacím režimu. Pokud jsou některé z deuterokanonic-
kých (příp. apokryfních) knih ve vybraném překladu k dispozici, zobrazí se názvy konkrétních 
knih na konci rozbalovacího seznamu pro výběr knih. Tyto knihy jsou navíc barevně odlišeny 
od standardních knih bible. 

Porovnávací režim
   SOB nabízí možnost porovnávání libovolných překladů, dokonce libovolného počtu překladů současně. Tato funkce je 
dostupná prostřednictvím tlačítka v dolní části SOB, případně z rozbalovacího seznamu pro výběr překladů (úplně na-
hoře). Výběr překladů k porovnání provedete tak, že stisknete klávesu CTRL, budete ji držet a klikáním ze seznamu vy-
berete všechny překlady, které mezi sebou chcete porovnat. Opětovným kliknutím na již vybraný překlad výběr zrušíte. 
Když se chcete vrátit do běžného režimu zobrazení, stačí z rozbalovacího seznamu zvolit překlad, který chcete vidět.



Studium hebrejského textu
   SOB nabízí možnost pohodlného studia originálních hebrejských textů starého zákona. V nabídce najdete texty Biblia 
Hebraica Stuttgartensia, Westminster-Leningradský kodex a Aleppo kodex, přičemž první dva zmiňované texty jsou 
osazeny Strongovými čísly, s napojením na slovník. Westminster-Leningradský kodex je navíc osazen punktací. U všech 
textů máte možnost zobrazení přepisu výslovnosti - v češtině nebo angličtině (případně v obou jazycích). K dispozici 
máte i namluvenou verzi s možností on-line poslechu.

Studium řeckých textů
   SOB nabízí možnost pohodlného studia všech hlavních řeckých textů nového zákona. V nabídce najdete Textus Re-
ceptus, Byzantine/Majority text, Tischendorfův NZ - 8. edice, Westcott - Hortův text NZ, řecký text NZ od UBS - 3. edice 
(NA27), SBL - řecký text Nového zákona (Society of Biblical Literature - 2010). Všechny texty kromě textu UBS a SBL jsou 
osazeny Strongovými čísly i morfologií. K dispozici máte i několik variant namluveného NZ s možností on-line poslechu. 
SOB dále nabízí Septuagintu (starý zákon v řečtině), a to hned v několika provedeních - bez diakritiky, s diakritikou, ver-
zi od Alfreda Ralphse a Analytickou Septuagintu (2 varianty), osazenou Strongovými čísly a morfologií. Jazyk slovníku 
i morfologie se automaticky mění dle jazyka rozhraní SOB. Díky těmto pomůckám máte možnost jednoduše zjistit, co 
stojí v originálních textech bible.

   Další užitečnou pomůckou pro hloubkové studium bible je řecký nový zákon s variantami, ve kterém můžete velmi 
přehledně vidět rozdíly mezi hlavními zdroji řeckého Nového zákona. 



Podpora „exotických“ překladů
   SOB i samotné překlady jsou v UTF-8, díky čemuž nabízí možnost zobrazení a práce i s pro nás „exotickými“ překlady, 
resp. s „exotickými“ fonty písma. SOB u těchto překladů nabízí i podporu vyhledávání a použití v porovnávacím režimu.

Morfologie řeckého textu
   Jak jsem se již zmínil, SOB nabízí nejen osazení řeckých textů Strongovými čísly a slovníky, ale i morfologií. To zna-
mená, že máte i bez znalostí Koiné řečtiny možnost zjistit nejen slova použitá v originálním řeckém textu, ale i jejich 
typ, pád, rod, čas, číslo, osobu, apod. Aktuálně SOB nabízí nejen opravenou morfologii v angličtině, ale také v češtině, 
slovenštině, němčině, polštině, španělštině, francouzštině a ruštině. Výběr jazyka morfologie je rovněž automatický - 
dle jazyka rozhraní SOB.

   Jako jistou raritu a pomůcku pro české uživatele a příznivce Bible Kralické jsem připravil kompletní osazení NZ (1613) 
Strongovými čísly i morfologií, včetně více než 500 komentářů.  

Zobrazení veršů na samostatných řádcích / plynulý text
   SOB nabízí možnost výběru zobrazení coby plynulého textu, nebo zobrazení každého verše na novém řádku.

   V případě zobrazení podrobných poznámek (např. Český studijní překlad, Překlad Miloše Pavlíka, Překlad Nového 
Světa) se režim zobrazení veršů na samostatných řádcích aktivuje automaticky.

Zobrazení / skrytí čísel veršů
   SOB nabízí možnost zobrazení či skrytí čísel veršů. Díky tomu máte možnost číst bibli prostě jako knihu - bez rušení 
čísly veršů. Dalším užitečným způsobem využití je možnost nechat si předčítat text pomocí řečových syntezátorů. Tuto 
možnost ocení zejména majitelé tabletů a chytrých telefonů, a také lidé s poruchami zraku. 



Virtuální klávesnice
   V případě, že chcete vyhledávat slova v cizojazyčném překladu, a nemáte v počítači nainstalovanou klávesnici v po-
třebné znakové sadě, můžete pohodlně využít virtuální klávesnici, která je součástí SOB. Jazyk virtuální klávesnice je 
přednastaven podle jazyka aktuálně zobrazovaného překladu bible, virtuální klávesnice nabízí přes 100 variant - výběr 
můžete kdykoli ručně změnit. Virtuální klávesnici můžete využít i pro psaní kratších textů v cizím jazyce apod.

Používání odkazů na SOB na jiných internetových stránkách
   SOB mohou samozřejmě využívat např. i autoři křesťanských stránek. Nejjednodušším řešením je prostě zkopírovat 
ze stránky se SOB internetovou adresu místa, které chcete lidem ukázat (např. http://www.obohu.cz/bible/index.ph-
p?styl=CSP&k=Mt&kap=4). Tento odkaz čtenářům zobrazí 4. kapitolu Matoušova evangelia Českého studijním překla-
du. Stejným způsobem se můžete odkazovat např. i na konkordance, porovnávací režim, vyhledávky nějakého výrazu 
či Strongova čísla. Kromě toho se můžete odkazovat i na konkrétní verš, nebo dokonce rozsah veršů. K tomuto účelu 
v SOB slouží atributy „v“ (verš) a případně i „kv“ (koncový verš). Pokud bychom tedy čtenáře nechtěli upozornit pouze 
na 4. kapitolu Matouše, ale konkrétně např. na verše 23 až 24, bude náš odkaz vypadat následovně: 
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=4&v=23&kv=24. 

   Nově jsem do SOB naprogramoval novou funkcionalitu, umožňující udělat odkaz přímo na verš. To znamená, že výpis 
kapitoly se Vám posune přímo na odkazovaný verš (pokud to délka kapitoly umožní). Jedná se o nepovinný atribut na 
konci odkazu ve tvaru „#vX„ kde X je číslo odkazovaného verše. Kdybychom tedy chtěli použít tuto funkci u předchozí-
ho případu, odkaz by vypadal následovně: 
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=4&v=23&kv=24#v23

   Tuto funkcionalitu jsem přímo zakomponoval do výpisu všech variant vyhledávání, a také do výpisu veršů na samo-
statných řádcích.

   Nejefektnější možností, jak začlenit SOB do internetových stránek, je zobrazování odkazů v okně - buď v Pop-up (vy-
skakovacím) okně nebo ještě lépe pomocí nějaké varianty lightboxu.  Připravil jsem jednoduché JavaScriptové řešení 
pro všechny autory stávajících křesťanských stránek, díky kterému se během okamžiku mohou jejich stránky proměnit 
na stránky s aktivními odkazy na biblické verše (http://www.obohu.cz/ostatni/odkazy-na-verse-jednoduse). Upravené 
verze jsem připravil i pro slovenské a německé uživatele, příznivce Nového kovenantu, příznivce francouzského překla-
du Bible Machaira či revidovaného španělského překladu Reina Valera 1865/2014.
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Kromě toho jsem napsal výkonný, multifunkční program ve scriptovacím jazyku AutoIt, který se o vše podstatné po-
stará sám a díky kterému můžete na svých stránkách využívat stejné možnosti jako používám na svém serveru www.
obohu.cz. Program i s podrobným popisem použití najdete na adrese (http://www.obohu.cz/ostatni/generator-odka-
zu-na-verse). 

Verze SOB pro mobilní zařízení
   Připravil jsem verzi SOB určenou pro mobilní telefony, PDA, tablety a další mobilní zařízení s nízkým rozlišením disple-
je. Tato verze se přizpůsobí „jakémukoli“ rozlišení, má trochu omezeny grafické prvky, má poněkud upravené ovládání, 
předělané pokročilé vyhledávání i jeho výpis apod. Nicméně funkce a možnosti zůstávají stejné. Tuto „mobilní“ verzi 
najdete na dobře zapamatovatelné adrese: www.obohu.cz/mbible.

   Kromě toho, že tuto adresu můžete přímo zadat např. ve svém mobilním telefonu, najdete úplně dole v SOB možnost 
přepnutí ze standardní verze do „mobilní“ a naopak.

   Verzi SOB pro mobilní telefony, PDA a tablety s nízkým rozlišením jsem naprogramoval podle zásad responzivního 
designu, s využitím formátování pomocí kaskádových stylů CSS3. Horní hlavička má např. pomocí CSS stylů vytvořeno 
pozadí formou lineárního přechodu, s vnitřním stínem a zakulacenými rohy. Velikost hlavičky i prvků  (včetně jejich 
umístění) se mění dle skutečné šířky prohlížeče.

www.obohu.cz
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Současná nabídka překladů
   Momentálně (25.11.2015) aplikace obsahuje více než 220 překladů a originálních textů bible, slovníky, konkordance, 
komentáře a namluvené bible s možností on-line poslechu. Překlad bible nebo její části je v SOB k dispozici v 68 jazy-
cích. K dispozici je mimo jiné i 21 českých a 5 slovenských překladů. Pokud v nabídce postrádáte Český ekumenický 
překlad, je to proto, že to ředitel České biblické společnosti Pavel Novák z neznámých důvodů ani po mnohých pros-
bách nedovolil. Stejně tak se mi nepodařilo získat souhlas se zveřejněním slovenského překladu Nového testamentu 
(Bohuslav Koša), ani souhlas k zveřejnění Biblického slovníku A. Novotného.  V SOB aktuálně najdete následující překla-
dy (rozděleno dle jazyků a geografického umístění):

České překlady:
Český studijní překlad, Překlad Miloše Pavlíka (nový zákon), Překlad Miloše Pavlíka (celá bible - nová verze), Překlad 
Františka Žilky (nový zákon), Překlad Ondřeje M. Petrů (nový zákon), Český rabínský překlad (pentateuch), Bible Kra-
lická (1579), Bible Kralická (1613), Bible Kralická (1613 - NZ) se Strongovými čísly a morfologií, Bible 21, Jeruzalémská 
bible (pracovní verze), Překlad Nového světa, Nová Bible Kralická (1998 - nový zákon), Nová Bible Kralická (2002 - nový 
zákon), Nová Bible Kralická (2006), Nový kovenant, Dr. Rudolf Col (1947) - Nový zákon, Dr. Jan Hejčl (1930) - Starý zákon 
a deuterokanonické knihy, Katolický liturgický překlad celé bible, překlad SZ od Vladimíra Šrámka (1947-1951), P. Dr. 
Pavel Škrabal O. P. (1951) - Nový zákon, Dr. Jan Ladislav Sýkora (1922) - Nový zákon

Slovenské překlady:
Preklad Jozefa Roháčka - autorizovaná verzia Dušana Seberíniho, Slovenský katolický překlad, Slovenský ekumenický 
překlad (2008), Slovenský evangelický překlad, Slovenská Jeruzalémská bible (ThDr. Anton Botek - 2006)

Anglické překlady:
King James Bible (se Strongovými čísly), American Standard Version, Darby Bible, Lexham English Bible, VW-Edition Bib-
le (2010), World Englisch Bible, Young‘s Literal Translation, Green‘s Literal Translation (1985), NET Bible, Brentonův ang-
lický překlad Septuaginty, Webster bible 1833 (se Strongovými čísly), John Wesley Etheridge - anglický překlad západní 
Pešity (1846), King James 2000, J.B. Rotherham Emphasized Bible (1902), King James 3 - doslovný překlad, Dr. George 
Lamsa bible - kompletní překlad aramejské Pešity, Dr James Murdock - překlad západní Pešity (NZ - 1852), Překlad 2001 
- bible v americké angličtině, King James bible - Pure Cambridge Edition, The Scriptures 1998, Julia Evelina Smith Parker 
(1876), Kompletní židovská bible (EN - 1998), Idiomatický překlad NZ (2006), Charles Thomson - překlad Septuaginty 
a NZ (1808), James Moffatt - Nový zákon (EN - 1913), Anglická standardní verze (2007), Překlad Nového světa (2013)

německé překlady:
Neue evangelistische Übersetzung (2012), Luther bible (1912) - se Strongovými čísly, Luther bible (1545) - se Strongo-
vými čísly, Elberfelder bible (1871) - německý překlad, Schlachter bible (se Strongovými čísly - 1951), Johannes Greber 
(1936), Hermann Menge (1939), Ludwig Albrecht (1926), Adolf Ernst Knoch (1920), Buber-Rosenzweig - překlad SZ 
(1929), Pattloch (1979), Henne-Rösch (Paderborner) (1934), Grünewald (Riessler-Storr) (1924), Německý interlineární 
překlad NZ (1979), Tafel (1998), Einheitsübersetzung (1980), Johann Albrecht Bengel (NZ - 1742), TEXTBIBEL (1906), 
Reinhardt (1910) - překlad evangelií, FreeBible (2004), Abraham Meister - překlad NZ (1989), Curyšská bible (1931), 
Elberfelder bible (1905) - německý překlad se Strongovými čísly, Luther bible (1912) - s deuterokanonickými knihami, 
Leander van Ess (1859), Schlachter 2000 (verze 2012 - včetně poznámek překladatelů), Nový ženevský překlad (2012), 
Herder bible (GER - 2005), Mnichovský Nový zákon (1998) - se Strongovými čísly, Naftali Herz Tur-Sinai - překlad SZ 
(1954), Luther bible (1984)

Řecké texty a překlady:
Textus Receptus - se Strongovými čísly a morfologií (verze s akcenty i bez nich), Byzantine/Majority Text (2000) - se 
Strong. čísly a morfologií, Tischendorf - 8. edice NZ - se Strongovými čísly a morfologií, Westcott-Hortův text NZ se 
Strong. čísly a morfologií, Septuaginta - řecký překlad SZ, Analytická Septuaginta - řecký SZ se Strong. čísly a morfolo-
gií - s Božím jménem, Analytická Septuaginta - řecký SZ se Strong. čísly a morfologií - s „kyrios“, Septuaginta (Rahlfs) 
- s variantami a apokryfními knihami, Moderní řecká bible, Řecký nový zákon s variantami; Řecký kritický text nového 
zákona - 3. edice UBS (Spojená biblická společnost) s diakritikou (text odpovídá textu Nestle Aland 27), SBL (2010)

Hebrejské texty a překlady: 
Wesminster Leningradský kodex se Strongovými čísly, Modern Hebrew Bible, Biblia Hebraica Stuttgartensia se Strongo-
vými čísly, Biblia Hebraica Stuttgartensia (konsonanty a volály), Aleppo codex, Hebrejský Nový zákon s vokalizací (1887)



Ruské překlady:
Ruský synodální překlad - se Strongovými čísly, Pentateuch Makarije Gluchareva, Současný ruský překlad (Современный 
русский перевод), Překlad Kassiana Bezobrazova, Církevně-slovanský překlad bible - ruská edice - včetně přepisu cy-
riliky do ruské azbuky (i češtiny).

Polské překlady:
Polská bible Gdańska (1632), Polská Biblia Poznańska (1975), Biblia Tysiąclecia (POL), Biblia Brzeska (POL), Biblia Wars-
zawsko-Praska (POL), Biblia Warszawska (POL), Nowa Biblia Gdańska

Španělské překlady:
Reina Valera (1909) - se Strongovými čísly, Reina Valera (NT - 1858) - španělský překlad, Reina Valera Gómez (2004) 
- španělský překlad, Sagradas Escrituras (1569), Reina Valera aktualizovaná (1989), Reina Valera (1865), Latinskoame-
rická bible (1995), Reina Valera (1995), Španělská bible Jeruzalémská (2001), NVI - Nová mezinárodní verze (1999), H.B. 
Pratt (1929), Španělská bible Jeruzalémská (1976), Bible Jünemann (1992), Americká bible (ESP - 1997), Pešita NZ - pře-
klad do španělštiny

Francouzské překlady:
Francouzská bible Louis Segond (1910), Francouzská bible Louis Segond (1910) se Strong. čísly, Francouzská Darbyho bi-
ble, Ostervald (1996 - revize 2008), David Martin (1744) - francouzský překlad, Ženevská bible - francouzský překlad NZ 
(1669), Bible des Peuples - francouzský překlad (1994), Louis-Claude Fillion - francouzský překlad (1904), Perret-Gentil 
a Rilliet - francouzský překlad (1861), Pirot-Clamer - francouzský překlad (1949), Bovet Bonnet - francouzský překlad 
(1900), Augustin Crampon - francouzský překlad (1923), Jeruzalémská bible - francouzský překlad (1999), Sacy bible 
(Port-Royal) (FR - 1759), Francouzská King James bible (2006), Zadoc Kahn - francouzský překlad (1899), Bible Machaira 
(Jean leDuc - 2013)

Ostatní evropské překlady:
Ukrajinská bible (Ogienko - 1955), Chorvatská bible, Italská Riveduta bible (1927), Maďarská Karoli bible, Bulharská 
bible (1940), Bulharská bible (Veren‘s Contemporary Bible), Dutch Staten Vertaling (NL), Norská bible (1930), Dánská 
bible (1871), Finská bible (1776), Finská bible (1938), Finská bible (1992), Albánská bible, Portugalská Almeida Atuali-
zada, Portugalská Almeida Corrigida, Švédská bible (1917), Estonská bible, Rumunská bible (Cornilescu), Elmer Reimer 
(NZ - 2001) - dolnoněmčina (Plattdeutsch), Giovanni Diodati (1649) - italský překlad, CEI 74 - italský překlad, Ukrajinská 
bible (Ivan Chomenko - 1957), Ukrajinský nový zákon (P. Kuliš - 1871), Ukrajinská bible - překlad Rafaela Turkonjaka 
(2011), Makedonská bible, Baskický NZ (Navarro-Labourdin), Lotyšský nový zákon, Církevně-slovanský překlad (cyrili-
ce), Islandská bible, Srbská bible (Đuro Daničić, Vuk Karadžić - 1865), Srbská bible (v cyrilice), Romský Nový zákon - E 
Lashi Viasta (1984)

Ostatní překlady:
Vietnamská bible (1934), Vietnamská bible (2002), Čínská bible Union - zjednodušená čínština, Čínská bible Union - 
tradiční čínština, Latinská Vulgata Clementina, Arabská bible, Korejská bible, Turecká bible, Turecká bible (nový zákon), 
Japonský NZ Bungo, Latinská Nova Vulgata (1979), Pešita NZ - syrsky s hebrejským přepisem, Peshitto - NZ hebrejskými 
písmeny s diakritikou a samohláskami, Japonská bible Kougo, Afrikánská bible (1953), Esperanto, Thajská bible (King 
James verze), Tagalog: Ang Dating Biblia (1905), Cebuano Ang bible (Pinadayag), Cebuano Ang bible (Bugna), Latinská 
Vulgata, Arménská bible (východní), Arménská bible (západní), Kabyle - nový zákon, UMA - nový zákon, Bible v hait-
ské kreolštině, Chamoro bible - překlad evangelií, Skutků a Žalmů, Nový arabský překlad (Ketab El Hayat), Nový zákon 
ve svahilštině, Kazašská bible, Perská bible (Tarjumeh-ye Ghadeem), Indická bible, Avarská bible (Nový zákon), Burjat-
ská bible (Nový zákon), Čečenská bible (Nový zákon), Kalmycká bible (Nový zákon), Komi - Zyrian bible (Nový zákon), 
Maorská bible, Nepálská bible, Osetská bible (Nový zákon), Tuvinská bible (Nový zákon), Uzbecká bible (Nový zákon), 
Bengálská bible (Nový zákon), Jamajská bible (Nový zákon)



diskusní fórum o SOB
    Připravil jsem SOB fórum, dokonce hned ve 3 jazycích (CZ, DE, EN). Adresa tohoto internetového diskusního fóra 
je http://www.obohu.cz/sob. Zde můžete psát své návrhy, hodnocení, dotazy apod. Zároveň toto fórum funguje jako 
aktualizovaná on-line nápověda k SOB, která bude pravděpodobně podrobnější než tento návod v PDF. 

Závěr
    Pokud chcete studovat bibli skutečně do hloubky, můžete tento problém řešit prostřednictvím bezplatných biblických 
programů (Davar, ISA, Theophilos, TheWord, E-Sword, Sword apod.), nebo si připlatit a koupit si některý z placených 
biblických programů. Tyto programy obvykle proti bezplatným nabízejí skutečně něco navíc. Každopádně ale můžete 
zapomenout na nějakou velkou podporu češtiny - snad kromě programu Davar a trochu i Theophilos (slovenský autor 
tento program prodal američanům). Navíc případná oprava chyb je obvykle dlouhodobou záležitostí a předpokládá 
instalaci patche (záplaty - opravného balíčku) či rovnou nové verze programu.

   SOB je řešením většiny těchto nedostatků. Jedná se o bezplatný biblický program v češtině (a dalších 8 jazycích), který 
Vám na Vašem disku nezabere žádné místo, a přesto Vám poskytne databázová data o velikosti téměř 2 GB a namlu-
vené bible s možností poslechu, o datovém objemu cca 40 GB. Pro hloubkové studium Písma Vám poskytne všechny 
obvyklé funkce biblických programů, plus něco navíc - např. řecko-český slovník a morfologii řeckého textu i v češtině, 
morfologii řeckého textu v 8 jazycích apod. Jedinou podmínkou k používání SOB je připojení k internetu. SOB můžete 
používat i na chytrých telefonech, PDA, tabletech apod. - prakticky na čemkoli s připojením na internet). 

   Vzhledem k tomu, že SOB je internetová aplikace napsaná převážně v PHP, může být oprava případných chyb velice 
rychlá (závislá pouze na mně) a navíc bez nutnosti cokoli nového instalovat či aktualizovat. To samé platí samozřejmě 
i o všech novinkách a rozšířeních.

   Dostupné biblické programy jsou obvykle výsledkem mnoha let úsilí profesionálních programátorů, nebo jejich celých 
týmů. SOB je naproti tomu výsledkem práce jediného člověka - amatéra, ještě k tomu pouze o víkendech a po veče-
rech. Buďte proto prosím trochu shovívaví k případným nedostatkům. Nestyďte se mne však kontaktovat se svými 
postřehy, nápady, upozorněními na chyby a nedostatky atd.

   Přál bych si, aby se SOB stala Vaší oblíbenou pomocnicí na cestě za hlubším pochopením Písma.
     
          Libor Diviš (autor SOB)

diviš libor
www.obohu.cz; www.obohu.cz/bible; www.musculus.cz; www.musculus.cz/seznamka; www.musculus.cz/kulturistika; www.musculus.cz/ppp
E-mail: info@obohu.cz
SKYPE: libordivis
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