
Úvod

Tato stručná příručka by měla pomoci 
začátečníkům zorientovat se v Ubuntu – jedné 
z nejpoužívanějších distribucí operačního sys-
tému GNU/Linux, která podle odhadů v pos-
ledních třech letech získala přes deset miliónů 
uživatelů. Věříme, že bude dobře sloužit i vám, 
čtenářům této příručky. 

Abychom si rozuměli: Linux je jádro operačního systé-
mu, které se skoro vždy doplňuje systémovými utilitami 
z projektu GNU a proto se takovému stavebnicovému 
operačnímu systému správněji říká GNU/Linux. K němu 
pak mnoho firem či dobrovolníků doplňuje grafiku a 
vlastní výběr programů, aby tak připravili linuxové dis-
tribuce. V současné době existuje několik stovek linuxo-
vých distribucí, které se liší účelem, vzhledem, cenou a jinými vlastnostmi. 

Nové verze Ubuntu vycházejí každý půlrok. Číslují se podle roku a měsíce. Zároveň mají 
nějakou přezdívku: tak například v dubnu 2008 vyšla verze „8.04 Hardy Heron“ (vytrvalá 
volavka). Spolu s vydáním Ubuntu vychází i několik jeho odnoží, Kubuntu, Xubuntu a jiné. 
Ty obsahují jiné grafické prostředí a jiný výběr programů, základ operačního systému je 
ale stejný.
CD s Ubuntu obsahují pouze svobodně licencované aplikace. Ubuntu je (a vždy bude) legál-
ní zdarma stáhnout z internetu, používat, upravovat a šířit dál.  Pokud nemáte připojení k 
internetu, můžete objednat instalační CD poštou. 
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CD s Ubuntu lze bez 
omezení používat a šířit!

ubuntu
Rychlá Uživatelská Příručka

ubuntu...
...přirozená evoluce!

Jak systém spustit z CD?
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Ubuntu jde přímo spustit z CD bez nutnosti instalace 
nebo ohrožení dat. Stačí CD ponechat v mechanice a 
restartovat jej. Záhy by se měla objevit úvodní nabídka. 
(Pokud se neobjeví a počítač si CD nevšímá, nevěšte 
hlavu a podívejte se do kapitoly Řešení problémů.) Jako 
jazyk zvolíme češtinu a odsouhlasíme volbu „Vyzkoušet 
Ubuntu bez jakýchkoli změn“. Start z CD je pomalejší 
než z pevného disku, proto pár minut počkáme. Sys-
tém se mezitím co nejlépe přizpůsobí našemu stroji, 
od načtení ovladačů po připojení k internetu, pokud 
možno tak, aby prostě fungoval. 

Seznámení s prostředím
Po startu na nás vykoukne pracovní plocha a dva panely. Panel 
nahoře obsahuje tři menu, spouštěč oblíbených programů, 
oznamovací oblast, hodiny a tlačítko vypnout. Nabídka „Ap-
likace“ umožňuje spouštět nebo přidávat programy, „Místa“ 
poskytuje rychlý přístup k datům v počítači a v nabídce „Sys-
tém“ najdeme nastavení a další funkce. Na panelu dole je 
tlačítko „zobrazit plochu“, seznam oken, přepínač virtuálních 
ploch a koš. Na jinou virtuální plochu přepneme kliknutím 
(nebo klávesami Ctrl+Alt+šipka). Můžeme mezi nimi myší přesouvat náhledy oken, případně 
přidat další plochy. Panely se dají rozšířit o řadu appletů po kliknutí pravým tlačítkem myši.

Přehled některých programů na CD
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Ubuntu  je po instalaci z CD vybaveno řadou programů připravených k použití. Zmíníme tu jen 
několik nejdůležitějších, ve skutečnosti jich je tam mnohem víc.  Výběr programů v Kubuntu 
a Xubuntu je trochu odlišný, ale i tam najdete podobně použitelné ekvivalenty. Navíc není 
problém do dané odnože Ubuntu doinstalovat programy, které chceme.

OpenOffice je plně vybavený kancelářský balík, který umí pracovat se 
soubory MS Office a pro běžné účely jej plně zastoupí. Zahrnuje Writer 
pro psaní textů, Calc pro zpracování tabulek a tvorbu grafů, Draw pro 
vektorovou grafiku, Impress na tvorbu prezentací a další nástroje. 

Pidgin slouží k psaní si po internetu v reálném čase - instant messaging. 
Podporuje protokoly ICQ, Jabber, MSN a řadu dalších. Jde do něj nahrát 
řadu pluginů, které zpohodlní používání.

Nautilus je prohlížeč souborů vhodný i na prohlížení obrázků, vypalování 
CD apod. V Kubuntu jeho funkci zastává ještě schopnější Konqueror. 

Firefox – oblíbený webový prohlížeč s hromadou pluginů a motivů vzhledu. 
Krom Firefoxu můžeme instalovat prohlížeče Konqueror a Opera.

Přehled některých programů na CD
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Ekiga umožňuje telefonovat zdarma přes internet (skrze otevřené 
protokoly H.323 a SIP). Při prvním spuštění se otevře asistent pro 
nastavení, který vám pomůže nastavit vše potřebné včetně nabídky 
registrace na účtu na serveru ekiga.net (lze ale používat i účty 
na jiných serverech), detekce vašeho připojení, nastavení zvuku. 
Zpožděné echo pro ověření funkčnosti zvuku zavoláte na adrese 
sip:500@ekiga.net. Rozšířený Skype bohužel používá svůj vlastní 
protokol a neumožňuje se propojit s ostantními programy. Lze ale 
doinstalovat Skype pro Linux.

GIMP – editor obrázků se spoustou funkcí a filtrů, od oprav fo-
tografií po tvorbu efektního loga na web. Různá rozšíření se dají 
instalovat z repozitáře. Pro uživatele přecházející z Photoshopu 
existuje rozšíření GimpShop, které usnadní práci se samotným 
Gimpem.

Totem je jednoduchý přehrávač filmů a hudby. Jde do něj nain-
stalovat podpora přehrávání skoro všech multimediálních formátů, 
když si nainstalujeme balík ubuntu-restricted-extras. Víc najdete na 
http://wiki.ubuntu.cz/Multimédia.

Instalace Ubuntu
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Instalace Ubuntu na pevný disk sestává ze sedmi kroků. Během instalace lze samozřejmě 
zachovat původní data i operační systém (zpravidla Windows) s tím, že se při startu počítače 
zobrazí dotaz, který systém se má spustit. Před započetím instalace si ale prosím zazálohujte 
cenná data. Pokud byste během instalace něčemu nerozuměli, podívejte se v této příručce dál 
nebo zkuste prohledat nápovědu http://wiki.ubuntu.cz/. 
Jestli se Vám do instalace Ubuntu nechce, můžete jej bez obav spouštět v tzv. emulátoru ve 
Windows, který stáhnete např z http://vmware.com/.

Zvolíme jazyk, který bude používat Ubuntu instalované na 
pevný disk. (Kompletní podporu češtiny doplníme po insta-
laci systému coby balík language-support-cs, podobně se 
slovenštinou. Instalace balíků je popsaná níže.)

Časová zóna Praha bude patrně vyhovovat. (Ubuntu se stará 
také o přechod mezi letním a zimním časem.)

Vybereme si rozložení klávesnice. Varianta „extended back-
slash“ umožňuje psát znak “\” bez mačkání pravého altu.

1/71/7
2/72/7

3/73/7

Instalace Ubuntu
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Když zvolíme ruční úpravy diskových oddílů, zobrazí se seznam 
všech oddílů v počítači. Například označíme na prvním disku 
jménem „/dev/sda“ první oddíl „/dev/sda1“. Ten v tomto případě 
obsahuje souborový systém NTFS, který používají Windows. 
Řekněme, že jej budeme chtít ručně zmenšit a Ubuntu instalovat 
za něj, tedy vlastně uděláme totéž co první volba z předchozího 
kroku. (Ruční postup je zde spíše pro ilustraci. Můžete si disk 
zařídit dle vlastních potřeb.)

Klikneme na „Upravit oddíl“. Doporučuje se jeho ve-
likost zmenšit aspoň o 5000 MB, aby pro Ubuntu za 
ním zbylo dost volného místa. Pokud budeme chtít z 
Ubuntu přistupovat k souborům na tomto oddíle, 
připíšeme k němu jako přípojný bod třeba „/media/
ntfs“. Nebudeme jej formátovat.

Po kliknutí na „Pokračovat“ instalátor zmenší velikost 
oddílu s Windows.  Za tímto oddílem zůstane volné mís-
to. Označíme jej a zvolíme „New partition“.

Velikost nové oblasti nastavíme takovou, aby za ní zůstalo ještě asi 500 
až 1000 MB místa. Umístíme ji například na začátek, jako souborový 
systém zvolíme léty ověřený „ext3“ a za přípojný bod zvolíme /, protože 
to bude kořenový adresář systému. (Pokud neplánujeme používat více 
než 4 oddíly na jednom disku, necháme typ oblasti jako „Primární“.)

Instalace Ubuntu
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Ve zbylém místě na disku vytvoříme další oddíl důležitý 
pro funkci systému. Zvolíme „použít jako odkládací pros-
tor“. Na toto místo bude systém odkládat (swapovat) 
data z operační paměti RAM, pokud jí nějaký program 
zabere více, než kolik jí je ve skutečnosti k dispozici.

Výsledkem našich úprav tedy budou dva nové oddíly – jeden pro 
instalaci Ubuntu, druhý pro odkládání dat z paměti. Klikneme na 
„Vpřed“ a pokračujeme k vytvoření svého uživatelského účtu.

Pokud chcete, vyplňte své skutečné jméno. Nutné je 
vložit uživatelské jméno a heslo, pomocí nichž se budete 
přihlašovat.

Ubuntu má tzv. pomocníka pro migraci nastavení. Pokud 
najde nějaké uživatelské účty, ať už ve Windows nebo v 
Linuxu, umožní přenést co nejvíce nastavení do vašeho 
nového účtu.

5/75/7
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Rozdělení disku je nejzodpo-
vědnější krok instalace.  

1. Pokud máte v počítači jeden dis-
kový oddíl (například pod Windows 
vidíme pouze disk C:) s několika GB 
volného místa, chceme jej zmenšit a do 
uvolněného místa nainstalovat Ubuntu, 
zvolíme „S průvodcem“ a nastavíme, o 
jakou část se zmenší daný diskový oddíl. 
Necháme Ubuntu aspoň 5 GB.

2. Pokud chceme Ubuntu věnovat celý pevný disk, zvolte „Asistované - použít celý disk“. V 
tom případě se na něm během instalace vymažou všechna data (využijeme v situaci, kdy na 
disku není nainstalován jiný operační systém nebo stávající chceme zrušit).

3. Existuje možnost, že je na našem disku za koncem posledního diskového oddílu volné 
místo. Abchom v něm vytvořili nový diskový oddíl pro instalaci Ubuntu, zvolíme „Použít 
největší spojité volné místo“.

4. Pokud chceme mít plnou kontrolu nad úpravami disku, zvolíme „Ruční“ a pročteme si 
následující postup. (Pokud jste zvolili předchozí možnosti, odsouhlaste úpravy na disku a 
přejděte rovnou k instalačnímu kroku 5.)



Instalace Ubuntu
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Souhrnné informace, kde můžeme zkontrolovat, jak bude 
instalace probíhat. 
Zejména pokud jsme prováděli ruční úpravy oddílů na 
disku, zkontrolujme si, které oddíly se budou formátovat.

Můžeme si zobrazit pokročilé možnosti. Volbu „Instalovat 
zavaděč“ ponecháme zaškrtnutou, pokud chceme, aby se 
při startu počítače zobrazila nabídka s operačními systémy. 
Zavaděč se zapíše do trochy místa ještě před začátek prvního 
oddílu.

Během instalace lze bez omezení používat programy z CD. 
Instaluje se několik minut, můžete si uvařit kávu nebo čaj.

Po skončení instalace můžeme restartovat počítač, vyndat 
instalační CD a spustit operační systém z pevného disku.

7/77/7

Práce s Ubuntu
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Uspořádání souborů
Soubory a adresáře (či chcete-li složky) jsou v Ubuntu i ostatních linuxových distribucích uspořádány doce-
la podobně jako ve Windows s tím rozdílem, že vše je pro pořádek umístěno v jediném velkém adresářovém 
stromě. 
V úplně nejzákladnější úrovni stromu, označované někdy jako kořenový adresář, vždy najdeme několik 
podadresářů, které mají pevně určený význam. 

� V adresáři /home jsou všechna data a nastavení uživatelských účtů. Například uživatel Pepa najde svoje 
 data v /home/pepa. (V adrese se adresáře oddělují obyčejným lomítkem.)
� V /etc se skladují všechny soubory se systémovým  nastavením.
� Do adresáře /media systém připojuje další souborové systémy. 
� Další adresáře (/bin, /usr, /opt, /lib, /srv, /dev, /proc, /sys, /var, /boot atd.) jsou nezbytné pro chod 
 systému. Jejich uspořádání je docela důmyslné a více o nich najdete na:
 http://wiki.ubuntu.cz/Adresářová struktura.

Připojování diskových oddílů
V Linuxu se na rozdíl od Windows ostatní oddíly pevného disku, vložená DVD 
a připojené USB disky neoznačují jako C:\, D:\ nebo A:\. Namísto toho se jejich 
soubory (přesněji souborové systémy) takzvaně mountují do zmíněného jediného 
adresářového stromu. Připojený souborový systém se potom chová jako obyčejný 
podadresář. Například obsah CD najdeme jako /media/cdrom/. Připojování da-
tových médií je velmi univerzální: lze připojit také vzdálené adresáře po síti, obrazy 
CD nebo také články na Wikipedii. 
Než z počítače vyjmete disketu nebo USB disk, musíte na jeho ikonku kliknout 
pravým tlačítkem a dát systému příkaz „vysunout médium“. Linux totiž pro urychlení práce s pomalými médii neza-
pisuje všechny soubory okamžitě, ale chvíli si je podrží v paměti pro případ, že bychom s nimi ještě chtěli pracovat. 
Před odpojením média mu musíme dát chvilku, aby je tam opravdu všechny zapsal.
Jak jsme zmínili, jeden pevný disk může být rozdělen na několik diskových oddílů, které se chovají skoro, jako kdyby 
to byly oddělené pevné disky. To je důležité například, když chceme mít více operačních systémů na jednom disku. 

Práce s Ubuntu
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Uživatelské účty 
Při instalaci vám systém přidělí účet s vaším nastavením, domovským 
adresářem a zvoleným heslem. U každého souboru si systém pamatuje 
jeho vlastníka a přístupová práva ostatních uživatelů. Soubory ve vašem 
domovském adresáři smějí ostatní uživatelé pouze číst (pokud neurčíte 
jinak). 

V systému je také administrátorský účet jménem „root“, který má ne-
omezené pravomoci. (To platí i pro všechny programy, které root spustil.) 
V Ubuntu si pro spouštění programů jako root nemusíme pamatovat dvě 
hesla – svoje a rootovo. Namísto toho se přihlásíme do vlastního účtu 
a opětovným potvrzením svého hesla přidělíme rootovská práva jen 
programům, které to pro svou práci žádají a jimž důvěřujeme. Heslo 
uživatele root v Ubuntu od začátku není zavedeno, protože se jako root 
nepotřebujeme prihlašovat. 

S administrátorským oprávněním můžeme ostatní uživatele přidávat, odebírat, seskupovat atd. Možnost spouštět 
programy jako root má od začátku jen uživatel, který Ubuntu instaloval, ale může ji přidělit i ostatním. 

Nastavení systému
V nabídce Systém->Nastavení si může každý uživatel široce nastavit svůj účet co do vzhledu, chování, zpřístupnění 
a mnohého dalšího. Uživatelské nastavení se uplatní jen pro konkrétního uživatele. Zahrnuje například rozložení 
klávesnice, vzhled celého systému, výběr z mnoha spořičů obrazovky a klávesové zkratky. S trochou šikovnosti jde 
vzhled Ubuntu nastavit tak, že se skoro nepozná od Windows nebo Mac OS X. Určitě neškodí si nastavení projít a 
přizpůsobit Ubuntu, aby se s ním dobře pracovalo.
Nástroje k úpravám systému jsou v Systém->Správa a přístup k nim vyžaduje výše zmíněná rootovská oprávnění. 
Systémová nastavení se týkají například tiskáren, uživatelských účtů, služeb spouštěných při startu nebo ovladačů. 
Mimochodem, Ubuntu automaticky detekuje hardware vyžadující dodatečné ovladače a po odsouhlasení je samo 
stáhne z internetu.

Práce s Ubuntu
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Přidávání programů
Ubuntu používá k instalaci programů tzv. správce 
balíků. Správce balíků sám vyhledá a nainstaluje 
balíky, které jsou potřeba pro splnění závis-
lostí daného programu. Umí navrhnout balíky, 
které se můžou hodit, jako je dokumentace 
a dodatečné nástroje. Také s ním jde snadno 
aktualizovat programy nebo celý systém na 
nejnovější verzi a hlavně podstatně usnadňuje 
hledání, přidávání a odebírání programů. Není 
třeba stahovat a spouštět podezřelé programy 
typu setup.exe odněkud z internetu. Nejen díky 
tomu se udržuje v systému pořádek i po několika 
letech bez reinstalací. 

Když spustíme Synaptic, zobrazí dlouhý seznam 
dostupných programů. Ty, které jsou již instalované, mají vlevo zelený čtvereček. Před zahájením insta-
lace je dobré kliknout na tlačítko „Obnovit databázi“, protože do repozitářů občas přibývají novější verze 
programů.

Pokud nějaký program chceme instalovat, klikneme na něj pravým tlačítkem myši a vybereme jej pro in-
stalaci. Podobně postupujeme i při odebírání programů. Někdy se ukáže, že na přítomnosti odebíraného 
programu závisí i nějaký jiný. Pak si musíme vybrat, zda oba dva odebereme nebo ponecháme. 
Synaptic neprovádí změny hned. Teprve poté, co jsme s úpravami spokojeni, je odsouhlasíme tlačítkem 
„použít“.

Také existuje menší bratříček Synapticu jménem „Přidat/Odstranit aplikace“. Jeho použití je trochu 
jednodušší, ale Synaptic je univerzální a přitom dostatečně pohodlný nástroj.

Práce s Ubuntu
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Repozitáře
Na serveru Ubuntu.cz je k dispozici tzv. 
repozitář s více než 20000 balíky, k němuž 
se Synaptic automaticky připojí pro sta-
hování a instalaci programů. Dělí se na 
několik částí: main, restricted, universe 
a multiverse. Main a universe obsahují 
výhradně software s otevřeným zdrojovým 
kódem. Na programy z main a restricted 
je poskytována i komerční podpora. Na in-
ternetu také najdeme mnoho soukromých 
malých repozitářů s dalšími programy.

Po instalaci systém používá databázi jen 
z main. Určitě se hodí povolit i ostatní repozitáře: v menu Synapticu klikneme na Nastavení-
>Zdroje, označíme všechny čtyři a obnovíme databázi o balíčcích. 

Pokud už z internetu stáhneme instalační balík s příponou .deb, není problém jej instalovat 
dvojklikem. Instalace programů vyžaduje rootovská práva. 

Většina balíků má nějaké závislosti na ostatních. Když je instalujeme, automaticky se k in-
stalování označí i všechny potřebné a naopak, již nepotřebné balíčky instalované jen kvůli 
závislostem se automaticky odstraní. 

Akční hra Tremulous z repozitáře multiverseAkční hra Tremulous z repozitáře multiverse

Řešení problémů
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� I když vložím CD do mechaniky a restartuji počítač, namísto Ubuntu 
nastartuje původní operační systém.
Před zavedením operačního systému se spustí tzv. BIOS, který roz-
hodne, jestli se operační systém hledá dřív na pevném disku nebo na 
CD. Abychom BIOS nasměrovali nejdřív k prohledání CD, restartujeme 
počítač a stiskneme klávesu DEL (občas F1 nebo F2). Objeví se tex-
tová nabídka, ve které přejdeme do menu „Advanced BIOS features“ a 
přepneme položku „Boot order“ na hodnotu podobnou „CDROM, C“. 
(Konkrétní pojmenování položek se bohužel liší počítač od počítače.) 
Nastavení uložíme (obvykle pomocí F10). 

� Chci instalovat nějaký program a spolu s ním se automaticky instaluje ještě několik dalších.
To je v pořádku – instalátor má přehled i o tzv. závislostech balíču, tedy o tom, jaké další programy/knihovny jsou k 
provozu daného programu nezbytné a automaticky je nainstaluje také. Pokud v Synapticu kliknete na balík pravým 
tlačítkem, zobrazí se také seznam navrhovaných balíků, které se k němu můžou hodit.

� Chci odinstalovat nějaký program, ale Synaptic hlásí: „Bude třeba odinstalovat i balíček ubuntu-desktop“! 
Nesmaže se mi celý systém?
Balíček „ubuntu-desktop“ (nebo jemu podobné) jsou jen tzv. metabalíky neboli virtuální balíky, které neobsahují 
žádné programy, ale mají závislost na několika jiných balíčcích. Pokud odebereme nějaký program obsažený v 
ubuntu-desktop, odstraní se i tento virtuální balík, ale nic se neděje - ostatní programy z ubuntu-desktop nám 
zůstanou. 
Pro získání celého Ubuntu s prostředím GNOME a vybranými programy stačí instalovat ubuntu-desktop. Celé 
programové vybavení z Kubuntu či Xubuntu získáme instalací virtuálních balíčků kubuntu-desktop a xubuntu-
desktop. 

� Jak se liší volby „odstranit“ a „úplně odstranit“, když chci odinstalovat program?
Volba „úplně odstranit“ nejen odinstaluje program, ale vymaže i jeho soubory s nastavením. Pokud jej již neplánu-
jete používat, doporučujeme tuto možnost.

Řešení problémů
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� Instaloval jsem znovu Windows a už se mi nezobrazuje nabídka s výběrem operačního systému („GRUB“). 
Jak ji mám obnovit?
Zavaděč jde obnovit několika způsoby, podívejte se na http://wiki.ubuntu.cz/GRUB/Obnova.

� Jde v Ubuntu spouštět EXE programy z Windows?
Instalujte program wine. S ním jde spustit nemalá část programů pro MS Windows, včetně mnoha her, Internet 
Exploreru a starších verzí MS Office.

� Mám starší počítač a Ubuntu chodí pomalu.
Nejjednodušším řešením je nainstalovat nějakou odlehčenou odnož Ubuntu, například Xubuntu. To využívá 
nenáročné grafické prostředí XFCE, které vypadá podobně jako GNOME použité v Ubuntu. 

� Můžu na Ubuntu přehrát MP3 nebo MPEG4?
Kvůli právním či patentovým omezením není k Ubuntu na CD dodávána podpora pro tzv. proprietární formáty 
jako MP3, MPEG4 apod. Když je poprvé zkusíme přehrát, systém se nás zeptá, zda chceme povolit přehrávání 
nesvobodných formátů a po odsouhlasení samočinně doinstaluje z internetu patřičné kodeky. Přehrávání všech 
možných formátů získáte instalací metabalíku ubuntu-restricted-extras.

� Můžu z Ubuntu pracovat se soubory na diskových oddílech s Windows a naopak?
Ano. Ubuntu má podporu souborových systémů Windows (FAT32 a NTFS) pro čtení i zápis. Aby šlo z Windows 
používat souborový systém používaný v Ubuntu (obvykle ext3), je potřeba do Windows nainstalovat příslušný 
ovladač nebo plugin do Total Commanderu.

� Jak  s Windows po síti sdílet soubory a tiskárny?
Nainstalujte si balík samba a smbfs, pak budou ve správci souborů pod položkou “Síť” vidět okolní počítače a také 
půjde přidat síťové tiskárny. Pokud chcete nasdílet svoje soubory, navštivte http://wiki.ubuntu.cz/Samba.

� Mám jiný problém nebo přání.
Pravděpodobně se tím už někdo zabýval před vámi. Podívejte se nejdřív na http://wiki.ubuntu.cz a zkuste 
vyhledávání v pravém horním rohu stránky. Mnoho cenných rad se dá také vyhledat na diskusím fóru: 
http://forum.ubuntu.cz. Pokud nenajdete přesně, co jste čekali, položte na fóru nový dotaz. Zkuste prosím 
věcně co nejvýstižněji popsat problém. Určitě vám pak někdo poradí co podniknout (nebo kde najít řešení).

Příkazový řádek a konfigurační soubory
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Příkazový řádek (čili terminál, komandlajna nebo konzole) umožňuje především spouštět programy 
(s parametry za jejich jménem). V současné době se s ním uživatel snad vůbec nemusí setkat, pokud 
nechce. V Linuxu jej ale kupodivu mnozí používají úplně dobrovolně i na činnosti, které se dají naklikat 
myší – je to totiž překvapivě univerzální nástroj, umožňující například správu počítače na dálku nebo 
hromadné spouštění příkazů. 
Přestože je většina nastavení dostupná z intuitivních grafických nástrojů, příkazový řádek se také 
často využívá v návodech. Je totiž snazší (výběrem myší a kliknutím prostředním kolečkem) zkopírovat 
příkazy, než pročítat návody typu „pak klikněte sem...“. Příkaz spustíme napsáním jména programu, 
například: 

� ls -l - vypíše obsah adresáře, 
� cd adresář přejde do jiného adresáře, 
� sudo vykoná daný příkaz jako root,
� df -h a free vypíšou volné místo na disku a volnou paměť, 
� killall program okamžitě vyvraždí všechny běžící programy daného jména,
� cat soubor vypíše obsah souboru, 
� cp kopíruje, mv přesouvá a rm trvale maže soubory.

Příkazy můžeme zřetězit středníkem. Když za jeho jméno vložíme &, spustí se na pozadí a můžeme 
dále pracovat. Průběh příkazu ukončíme stisknutím Ctrl+C. 

V Ubuntu jsou skoro všechna nastavení systému čitelně zapsaná v textových souborech. Najdete je 
v adresáři /etc. Když se na diskusním fóru řeší nějaké potíže, často vás rádci můžou poprosit o zko-
pírování obsahu některých konfiguračních souborů.

Nastal čas  Nastal čas  
   dospět...   dospět...

...používejte...používejte
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