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Odkazy
Oﬁciální stránky
ubuntu.com - Mezinárodní stránka o Ubuntu
canonical.com - Stránky společnost zastřešující Ubuntu a vlastník značky a loga
markshuttleworth.com - Blog zakladatele distribuce

Česky a slovensky psané stránky
Česká komunita
ubuntu.cz - Oﬁciální strana o této distribuci
forum.ubuntu.cz - Oﬁciální fórum o této distribuci
wiki.ubuntu.cz - Tato česká uživateli psaná dokumentace k Ubuntu

Návody pro Ubuntu
Oﬁciální
Základní informace o Ubuntu 19.10, Ubuntu 19.04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 16.04
Neoﬁciální
ubuntu.wz.cz - Neoﬁciální, avšak velmi obsáhlá strana o této distribuci (nyní už bez
údržby)
Návody pro Debian - návody pro Debian jsou často použitelné i pro Ubuntu
Balíkovací systém distribuce Debian
Nástroje pro správu balíků distribuce Debian (APT-HOWTO)
Debian Reference

Obecné Linuxové zdroje
Učebnice
Učebnice AbcLinuxu
Knihovna Root.cz
Linux Dokumentační projekt
Příručka systémového administrátora
Internetové časopisy
root.cz - Nejstarší český internetový časopis o Linuxu
abclinuxu.cz - Tradiční magazín, fórum o Linuxu
linuxexpres.cz - Dříve tištěný, nyní elektronický internetový magazín
itbiz.cz - Časopis zaměřený na Linux pro ﬁremní nasazení
Různé
Ubuntu CZ/SK - https://wiki.ubuntu.cz/
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linux.cz - CZLUG (České sdružení uživatelů operačního systému Linux)
proc.linux.cz - Propagační stránky Linuxu (zajímavé odkazy)
GNU a Linux na Wikipedii

Cizojazyčné stránky
Mezinárodní komunita
ubuntuforums.org - Mezinárodní fórum o Ubuntu
help.ubuntu.com - Anglická oﬁciální dokumentace
help.ubuntu.com/community - Anglická komunitní dokumentace
lists.ubuntu.com - Seznam dostupných poštovních konferencí

Návody pro Ubuntu
Oﬁciální
Základní informace o Ubuntu
Průvodce serverem Ubuntu 18.04, Průvodce serverem Ubuntu 16.04
Informace pro vývojáře
Průvodce tvorbou balíků
Neoﬁciální
ubuntu-manual.org - Ubuntu Manual Project, neoﬁciální projekt průvodce začínajícího
uživatele systému Ubuntu
ubuntuguide.net - Neoﬁciální průvodce Ubuntu
ubuntugeek.com - Návody a tipy pro Ubuntu
ubuntu-tutorials.com - Tutoriály pro Ubuntu
tombuntu.com - Návody, užitečné tipy a recenze pro Ubuntu
Návody pro Debian - návody pro Debian jsou často použitelné i pro Ubuntu
debianhelp.co.uk - Debian Help
debian-administration.org - Debian administrace
debianadmin.com - Další ze stránek pomáhající administrovat Debian
Různé - stránky související s Ubuntu
Jak vytvořit na Ubuntu vlastní distribuci
Internetové magazíny
omgubuntu.co.uk - Internetový magazín o Ubuntu
webupd8.org - Ubuntu / Linux blog

Propagace Ubuntu
Loga, nálepky, bannery
wiki.ubuntu.com/Artwork/Oﬃcial - Loga, barevné palety, základní příručky
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Odvozené distribuce
Kubuntu - Ubuntu založené na KDE
Xubuntu - Ubuntu založené na XFCE
Lubuntu - Ubuntu založené na LXDE
Ubuntu MATE - Ubuntu založené na MATE
Ubuntu Budgie - Ubuntu založené na Budgie
Edubuntu - Ubuntu pro vzdělávání
Ubuntu Studio - Ubuntu přizpůsobené pro práci s multimédii
Ubuntu Kylin - Ubuntu přizpůsobené pro čínské uživatele
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