
Úvodník 

Přijdete do kanceláře. Zapnete 
počítač. Chcete si zaktualizo-
vat poštu. A ono nic. Jste bez 
šťávy, připojení je tzv. offl  ine. 
Proboha, porucha. Zrovna 
teď, když potřebujete vyřídit 
spoustu věcí. Nepočká ani šéf, 
kterému máte poslat zadaný 
úkol, nepočká ani odhlášení 
obědů nemocného dítěte. 

Ještě před nějakými 
patnácti lety nebyl internet 
samozřejmostí, jakou se stal 
dnes. Přestože se stále najdou 
lidé, kteří jsou internetem 
nepoznamenáni, bez počíta-
čové techniky se v dnešním 
zrychleném světě jen málokdo 
obejde. I člověk, kterému po-
jem síť sítí (tedy internet) nic 
neříká, čas od času potřebuje 
rychle zjistit kupříkladu infor-
mace o svém pozemku. Nemá 
čas doběhnout na katastrální 
úřad a pak mu právě „net“ 
pomůže. Respektive mu po-
může jeho syn či dcera, které 
o zjištění informací požádá. 
Dnešní mládežníci toho o 
technice vědí nejvíc. A jen se 
diví, že před jejich narozením 
byl vůbec samotný počítač 
zvláštnost. O nějaké „pavu-
čině sítí“ v našich končinách 
nikdo neměl potuchy. Co 
teprve Facebook, Twitter? Bez 
každodenního kontaktu se 
svými „přáteli“ si především 
příslušníci mladších generací 
neumí své bytí vůbec předsta-
vit. Nic se ale nemá přehánět. 
Technice se rozhodně nemá 
význam vyhýbat, ale i zde 
platí, odtud potud. Čeho 
je moc, toho je příliš. Budit 
se ráno s pocitem, co jsem 
zase spánkem prošvihl(a) za 
událost propíranou na „fejsu“, 
není tím pravým ořechovým. 
Naštěstí se i dnes najdou 
místa, kde signál prostě není. 
Od věci tak není ani to, čas 
od času navštívit a zavzpo-
mínat na dobu, kdy jsme si 
psali a posílali klasické dopisy. 
Nebyly e-mailové schránky, 
neposílali jsme e-maily. Stejně 
tak nebyly mobilní telefony 
s jejich esemeskami a eme-
meskami. A nebylo toho víc … 

Pokrok nezastavíte, takže 
vše má své pro a proti. Daní 
za rychlost přenosu infor-
mací je stres z toho, že nám 
nejde síť, nebo si nemůžeme 
zavolat. Na druhou stranu vý-
hodou je, že vše vyřídíte hned. 
A třeba před narozeninami 
blízkých se to hodí. Na síti 
objednáte možný dárek z ne-
přeberné nabídky a ušetřený 
čas můžete využít k tomu, 
že si odpočinete někde tzv. 
offl  ine. 

Vydání „unetovin“, které 
právě držíte v rukou, by vám 
mělo pomoci zorientovat 
se v tom, jak být online a 
zároveň si dát pozor na 
některé nekalosti, s nimiž se 
můžete při brouzdání na síti 
sítí setkat. 

 
 Libor Homolka

Vše má své
výhody i nevýhody

Pozor na fl ash disk, 
který používáte

Nenechte se napálit 
od kyberzločinců. 
Riziko je velké
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„Snažím se nebýt na inter-
netu závislý, ale už si bez 
něj nedokážu představit 
život,“ přiznává známý mo-
derátor, scénárista, produ-
cent a prezident hvězdného 
fotbalového týmu Amfora 
Petr Salava. Díky moderním 
technologiím, které používá 
nejen k  pracovním záleži-
tostem, zažil i řadu vtipných 
situací. Například rockový 
zpěvák Pepa Vojtek mu omy-
lem poslal zprávu s  vyzná-
ním lásky.  

Známe vás jako moderáto-
ra, producenta nebo scé-
náristu. Jste navíc i prezi-
dentem Fotbalového klubu 
Amfora, který jste založil už 
ve svých 19 letech. Snil jste 
už jako malý kluk o fotbalo-
vé kariéře? 

Samozřejmě, že snil. V Nym-
burce, kde jsem vyrůstal, jsem 
fotbal také poprvé vyzkoušel. 

Kdo vás k fotbalu vůbec 
přivedl? 

Můj táta, který byl výborným 
fotbalistou, ale zároveň velkým 
trémistou. Proto se přes velký 
talent nedostal do žádného 
velkého klubu. Já to měl vždyc-
ky obráceně… 

Odnesl jste si někdy z fot-
balu nějaké nepříjemné 
zranění? 

Otřes mozku byl asi tím 
největším. Problémem bylo, že 
jsem hrál dopoledne fotbal a 
odpoledne uváděl semifi nále 
Miss aerobik. Ale nějak jsem to 
zvládnul… 

Kolik zápasů jste s Amforou 
do dnešní doby odehráli? 
Který z nich vám utkvěl 
nejvíc v paměti? 

Přesně 656. A nejvýraznější 
byl asi ten proti italským kole-
gům v Praze na Bohemians na 
jaře roku 1989. Přišlo sedmnáct 
tisíc fanoušků a bylo to úžasné. 

Jak vůbec takový zápas Am-
fory probíhá? Proti komu 
zpravidla hrajete? 

Hráváme proti starým gar-
dám, nebo týmům stejného za-
měření. Hodně těžko hledáme 
přiměřeného soupeře, aby za 
nás mohli nastoupit i ti, kteří 
už nemají tak dobrou fyzičku 
– jako třeba Roman Skamene 
nebo Lešek Semelka. Hrajeme 
jen za nutnou režii a svým star-
tem pomáháme sportu a chari-
tě. Naše fotbalové družstvo má 
v současnosti víc než osmdesát 

členů. Služebně nejstarší jsem 
přitom já a Honza Rosák, který 
přišel do týmu už v roce 1976.

  
FC Amfora letos slaví už 
40 letech od svého vzniku. 
Plánujete velké oslavy? 

Vrcholem oslav bude 
galavečer v pražském divadle 
Hybernia v pátek 21. listopadu. 
Ale už v dubnu poletíme do 
Říma, kde sehrajeme utkání 
s týmem  Vatikánu. Moc se na 
to těšíme. 

V rámci Agentury Amfora, 
jejímž jste ředitelem, každo-
ročně pořádáte spoustu kul-
turních a sportovních akcí. 
Jaké akce máte například 
letos v plánu? 

Každoročně pořádáme na 

devadesát až sto akcí. Letos 
máme například v plánu seriál 
fotbalových show, tenisových 
a golfových turnajů, velké 
turné Vánoční show pro děti a 
narozeninové koncerty Josefa 
Laufera, Stanislava Hložka a 
Vaša Patejdla. Jak už jsem říkal, 
naše fotbalová Amfora letos 
v pražské Hybernii slaví 40 let, 
na stejném místě proběhne 
i koncert Vánoční nostalgie. 
K tomu pořádám desítky akcí na 
zakázku. Zkrátka, nenudím se… 

Váš diář je opravdu nabitý. 
Máte vůbec čas odpočívat? 
Co je pro vás tou nejlepší 
relaxací? 

Máme nový dům, na kraji 
vesnice. A je fajn, když se 
člověk vrací rád domů. A nej-

lepší relaxací je pouhé sezení u 
stolu, venku na sluníčku. 

Co vy a internet? Dokázal 
byste bez něj fungovat? 

S počítačem a internetem 
jsme kamarádi. Pochopil jsem, 
že to bez moderní techniky 
nejde. Internet používám třeba 
i při psaní scénářů. Ověřuji si 
údaje, hledám podrobnosti. 
Když má internet výpadek, je 
to zoufalé… 

Na jakém zařízení inter-
net nejčastěji používáte? 
Upřednostňujete notebook, 
nebo třeba chytrý telefon? 

Doma máme jeden počítač a 
internet „vzduchem“, v kance-
láři pak používám připojení 
přes kabel a vysokorychlostní 

internet. Mám telefon tlačít-
kový, nějak se mi do chytrého 
telefonu nechce. Stačí, že ten 
má moje manželka. 

Byla pro vás práce s inter-
netem zpočátku španělskou 
vesnicí? Existuje na interne-
tu něco, co vás i v současné 
době dokáže překvapit? 

Je mi 58 let a musel jsem 
se hodně učit. Ale v okamži-
ku, kdy člověk pochopí, jak 
úžasnou záležitostí internet je, 
tak je ztracen. Sice se snažím 
nebýt na internetu úplně zá-
vislý, ale to spojení se světem, 
ta rychlost zpráv a množství 
informací, to je něco, bez čeho 
si už nejde život představit. 

pokračování na straně 2

Petr Salava:
S počítačem a internetem 

jsem dobrý kamarád

Módní návrhářka Beata Rajská s moderátorem Petrem Salavou spolupracuje už řadu let. foto: archiv Petra Salavy
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Přihodilo se vám v sou-
vislosti s internetem něco 
vtipného? 

Když mi přišlo několik zpráv, 
které byly odeslány omylem, 
a měly být odeslány jinam. 

To samé platí pro mobilní 
telefon. Třeba když mi zpěvák 
Josef Vojtek poslal zprávu „Mi-
luji Tě…“, tak jsem mu napsal 
„Já Tebe taky“. A on mi potom 
se smíchem zavolal, že má 
v seznamu vedle sebe svoji 
Sabinu a Salavu.  (ak, red)

Peníze, které máte na ban-
kovním účtu, se snažte hlídat 
jako oko v hlavě. Mají na ně 
totiž zálusk kyberzločinci, 
kteří se k vašemu kontu mo-
hou dostat i prostřednictvím 
telefonních hovorů, SMS 
zpráv nebo e-mailů. Jakými 
způsoby vás mohou tito pod-
vodníci konkrétně napálit?

SMS s žádostí o PIN

V  případě, že provádíte platbu 
z  internetového bankovnictví, 
vám zpravidla přijde formou 
SMS autorizační kód pro po-
tvrzení platby. Nikdy se ale 
nestává, že by vám vaše banka 
poslala běžnou SMS, v  níž by 
po vás chtěla přístupové údaje 
k vašemu účtu. Jestliže takovou 

SMS obdržíte, v  žádném přípa-
dě na ni neodpovídejte. V opač-
ném případě by se internetoví 
podvodníci mohli lehce dostat 
k penězům na vašem účtu.

Výhrůžky internetových 
podvodníků

Některé zprávy, které obdržíte 
ze své banky, jsou označeny 
jako naléhavé. Především, jest-
liže se jedná o varování před 
podvody. Měli byste ovšem 
zbystřit v  případě, že je sou-
částí této zprávy jasně daný 
termín, v  němž musíte pro-
vést nějakou akci, jinak vám 
například hrozí vymazání ban-
kovního účtu. Této výhrůžce 
internetových podvodníků ne-
podléhejte a raději kontaktujte 
svou banku.

Zkrácený odkaz
v e-mailu

Možná, že už jste se setkali 
s  tím, že vám na e-mail přišla 
zpráva se zkráceným odkazem, 
a to z e-mailové adresy, která se 
podobala e-mailu vaší banky, 
jenže nebyla identická. Na ten-
to odkaz v žádném případě ne-
klikejte. V případě pochybností 
zavolejte na technickou podpo-
ru své banky.

Zpráva adresovaná na 
jinou e-mailovou adresu

Pamatujte, že banka vám 
bude posílat e-maily pouze na 
e-mailovou adresu, kterou jí 
sami udáte. Jestliže vám ale při-
jde zpráva od vaší banky třeba 
na pracovní e-mail, měli byste 

se mít na pozoru, protože se 
pravděpodobně jedná o cílený 
podvod.

Špatná gramatika
a nedokonalý překlad

V  případě komunikace s  ban-
kou byste měli sledovat všech-
ny znaky důvěryhodnosti. 
Banka svého klienta vždy 
oslovuje jménem a navíc pou-
žívá i další prvky, které usnad-
ňují odlišení důvěryhodné 
zprávy od phishingu. Kyber-
zločinci, kteří vás neznají, vás 
v e-mailu mohou oslovit třeba 
jako „vážený zákazníku“. Dal-
ším poznávacím znamením 
těchto podvodných e-mailů 
je i špatná česká gramatika a 
nedokonalý strojový překlad. 
 (red)

Moderní počítače a rychlé 
připojení k  internetu. Tímto 
by měla nejpozději do roku 
2020 disponovat každá škola 
v  Evropské unii. O vybavení 
škol těmito moderními tech-
nologiemi usiluje prostřed-
nictvím projektu elektronicky 
podporovaného vzdělávání 

přímo Evropská komise. Podle 
evropské komisařky pro digi-
talizaci Neelie Kroesové bude 
digitální schopnosti do bu-
doucna vyžadovat až devade-
sát procent pracovních míst. 
Na tuto skutečnost proto musí 
školy své žáky předem připra-
vit. (red)

Máte online bankovní účet, 
profi l na sociální síti a také 
e-mailovou schránku? A 
myslíte si, že máte tyto svo-
je uživatelské účty dobře 
zabezpečené? Rozhodně 
byste neměli podcenit vý-
běr hesla, jež je první li-
nií ochrany vašeho účtu. 
V  opačném případě by se 
totiž mohli nezvaní hos-
té dostat k  vašim citlivým 
osobním údajům. 

Speciální programy 
na prolamování hesel

Myslíte si, že právě to vaše 

heslo je neprolomitelné? Měj-
te se na pozoru, hackeři při 
prolamování hesel spolupra-
cují i s  technikou. Používají 
totiž speciální programy, kte-
ré dokážou takové čtyřmístné 
heslo, jež je složené z číslic od 
nuly do devítky, odhalit už za 
dvě minuty.

Výkon dvoujádrových a čtyř-
jádrových procesorů, které 
mají hackeři k  dispozici, umí 
za pouhou sekundu prověřit 
na běžné počítačové sestavě 
až stovku možných kombinací. 
Počítačoví piráti jdou ovšem 
ještě dál. Jejich speciální pro-
gramy na prolamování hesel 

používají i slovníky jednotli-
vých jazyků. 

Žebříček
nejhloupějších hesel

Pro zajímavost, společnost 
Splash Data vytvořila žebříček 
25 nejhloupějších slabých hesel, 
která lidé používají na internetu. 
Tato statistika pocházela z  při-
hlašovacích jmen a hesel, která 
byla běžným uživatelům inter-
netu odcizena právě hackery. 
Naleznete zde například hes-
la password, 123456, 111111, 
passw0rd nebo 123123, jež lze 
označit za snadno prolomitelná 
neboli slabá. (red)

Jak se nenechat napálit od kyberzločinců? 
Naučte se rozpoznat jejich fi nty!

Evropská komise
chce do škol moderní 
digitální technologie

Jak na bezpečné heslo? 
Dodržujte několik základních zásad!

Petr Salava: S počítačem 
a internetem jsem dobrý kamarád
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1. Používejte alespoň osmi-
místné heslo.

2. Heslo s vámi nesmí nijak 
souviset. Nikdy nepoužívejte 
data narození vás a vašich 
nejbližších, jejich jména a 
příjmení nebo jména vašich 
domácích mazlíčků.

3. Heslo nesmí být běžně 
používaným slovem.

4. Nepoužívejte svoji 

oblíbenou kombinaci čísel 
nebo čísel a slov, kterou 
by mohl hacker snadno 
uhádnout. A to napří-
klad 123123, heslo123, 
password123 atd.

5. Ideální je kombinovat 
číslice s různými znaky, které 
ovšem spolu nesmějí nijak 
souviset. 

6. Bezpečné heslo by mělo 
obsahovat také speciální zna-

ky, jako je zavináč, paragraf 
nebo tečka.

7. Při výběru hesla je vhodné 
rovněž kombinovat velká a 
malá písmena.

8. Nikdy nepoužívejte jediné 
heslo pro více uživatelských 
účtů, které máte na internetu.

9. U žádného z vašich účtů 
nenastavujte automatické 
ukládání hesla.

Hlavní zásady bezpečného (silného) hesla

Internetový rádce. Mimořádné vydání, NEPRODEJNÉ. Pro společnost UNET: Bc. Libor Homolka, IČO 70400083, e-mail: liborhomolka@seznam.cz, mobil: 602 740 881, 
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Chytrý mobil a podprsenka. Že to 
nejde dohromady? Ale ano! Vý-
zkumníci ze společnosti Microsoft 
a z  University of Rochester tyto 
dvě na první pohled neslučitel-
né věci zkombinovali a vyvinuli 
chytrou podprsenku, která dokáže 
odeslat získaná data do mobilní-
ho telefonu.  A co toto inteligent-
ní spodní prádlo umí zjistit? Má 
v  sobě totiž ukryté dva senzory, 
které zaznamenávají srdeční čin-
nost a poskytují rovněž údaje o 
náladě. Získaná data jsou přitom 
přenášena do chytrého telefonu. 
Zde se tyto údaje vyhodnocu-
jí a následně se například snaží 
předvídat, kdy u žen v souvislosti 
se stresem hrozí přejídání nebo 
mlsání nezdravého jídla. V  těchto 
případech dokonce chytrý telefon 
svou majitelku upozorní.  (red)

Našli jste pod stromečkem to, 
co jste si přáli? Možná také na 
vás čekalo překvapení v podobě 
chytrého mobilního telefonu. 
Tento přístroj totiž v  roce 2013 
dostalo k  Vánocům kolem 250 

tisíc Čechů. 
Podle infor-
mací mobil-
ních operá-
torů přitom 
pod stro-
mečkem nej-
častěji čekaly 
chytré telefo-
ny Samsung 
Galaxy S  III 
mini, Sam-
sung Galaxy 

Ace II a Samsung Galaxy Young. 
Lidé často rozbalovali i Nokii 206 
nebo Sony Xperii L. (red)

Chytrý mobil 
se sloučil s 

podprsenkou

Hitovkou 
Vánoc se staly 
chytré mobily

Petr Salava
Petr Salava se narodil 7. srpna 1955 v Nymburce. Původ-
ně chtěl být elektrotechnikem. Jako devatenáctiletý za-
ložil v roce 1974 fotbalový klub osobností Amfora, který 
v  letošním roce slaví již čtyřicet let své činnosti. V  roce 
1991 založil Agenturu Amfora, která ročně vyprodukuje 
kolem stovky  sportovních a kulturních akcí. 

V letech 1989 až 1996 působil v Československém roz-
hlase, uváděl zde mimo jiné pořad Noční proud. V letech 
1985 až 1989 moderoval hokejové studio pražské Sparty 
a navíc – jako první v tuzemsku uplatnil a veřejnost nau-
čil slavné „mexické vlny“. Je dokonce autorem pokřiku a 
následného skákání „Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, 
hop!“. 

Několikrát moderoval Mistrovství ČR ve sportovním 
aerobiku. Od roku 1985 jako moderátor spolupracuje 
s  Československou (dnes Českou) televizí. V  roce 1994 
navázal spolupráci s  televizí Nova. Na řadě projektů se 
podílel rovněž jako producent. Mezi jeho nejúspěšnější 
projekty poslední doby patří  také obří plesy nebo spo-
lupráce při realizaci atletických mítinků Super Grand Prix 
Zlatá tretra.

Má dceru Petru (1981) a syna Matěje (2007).
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Fotky z  bujarého večírku, neu-
vážený komentář v  internetové 
diskusi nebo nevhodný status na 
sociální síti. To, co na internetu 
zveřejníte, se za vámi může táh-
nout jako černá nit. Dvojnásob 
to platí v případě teenagerů, je-
jichž internetová stopa jim může 
v budoucnu nadělat značné pro-

blémy. A to třeba při hledání za-
městnání. Na tuto situaci reago-
vali v  americké Kalifornii. Přijali 
zde totiž zákon, který bude kori-
govat online výstřelky dospívání. 
Tento zákon, který momentálně 
nabývá na platnosti, totiž umož-
ní mladým lidem vymazat svoji 
internetovou minulost.  (red)

Domén s koncovkou .cz najde-
te na internetu více než přes 
jeden milion. Počet zaregistro-
vaných internetových domén 
s touto koncovkou v závěru 
roku 2013 překročil hranici 
1,1 milionu. Za zmínku rovněž 

stojí skutečnost, že během 
roku 2013 jich lidé zaregistro-
vali celkem 90 tisíc. Platí při-
tom, že doména s  koncovkou 
.cz je při výběru internetové 
adresy stále volbou číslo jedna 
českých uživatelů. (red)

Americký zákon umožňuje 
mazat internetovou minulost

Domény s koncovkou .cz: 
Je jich přes milion
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Vyluštěnou tajenku zasílejte do 31. 3. 2014 na e-mail: soutez@unet.cz. Vylosovaný luštitel obdrží sedmipalcový tablet Prestigio MultiPad 7.0 ULTRA +. 
Výhercem z prosincového vydání Internetového rádce se stal Lubomír Pátek z Havlíčkova Brodu.

Vysokorychlostní internet, 
pevnou linku po internetu, 
IPTV a další služby z  oblasti 
telekomunikací a IT posky-
tuje na českém trhu provo-
zovatel a vlastník datové 
sítě UNET, fi rma COMA s. r. o. 
Své služby přitom více než 
dvacet let nenabízí pouze 
domácnostem, ale i podnika-
telům, fi rmám, korporacím či 
veřejné správě. 

Více než 33 tisíc 
spokojených klientů

Se sítí UNET, jejímž vlastníkem 
a provozovatelem je od roku 
1997 společnost COMA s. r. o. 

z Poličky, můžete rychle surfo-
vat, levně volat nebo sledovat 
televizi po internetu, a to ve 
více než devíti stovkách lokalit 
České republiky. Společnost má 
na svém kontě více než 33 tisíc 
klientů. V  osmi okresech, kde 
v současnosti působí, je největ-
ším regionálním poskytovate-
lem.

Pro to, aby měla k  zákazní-
kům co nejblíže, se o servis je-
jích klientů stará celkem 24 re-
gionálních servisních partnerů. 
Profesionální servis poskytuje 
svým zákazníkům do 24 hodin 
- a to zdarma.  Právě to UNET 
odlišuje od jiných poskytova-

telů internetového připojení a 
zákazníci to oceňují. 

Rychlý bezdrátový 
internet

UNET nabízí bezdrátové připo-
jení jak domácností a fi rem, tak 
i připojení prostřednictvím spo-
lečných kabelových rozvodů v 
případě bytových domů. 

Díky datové síti UNET získáte 
připojení k internetu rychlostí 
standardně až 22 MBit/s, v přípa-
dě optického připojení dokonce 
100 MBit/s. Síť UNET je schopna 
klientovi nabídnout individuál-
ně, dle konkrétního požadavku, 
připojení až 1 Gbit/s. Bezproblé-

mové využívání multimediál-
ních služeb, přenosu zvuku, ob-
razu i internetové telefonování 
se stává samozřejmostí. 

Optická síť

Společnost COMA v rámci da-
tové sítě UNET buduje i sítě op-
tické, které vynikají především 
vysokou přenosovou rychlostí, 
velmi nízkou odezvou (ping) a 
vysokou stabilitou.

Připojení pomocí optických 
vláken lze přitom v  současné 
době označit za absolutní tech-
nologickou špičku, jejíž mož-
nosti nebudou ještě dlouho 
vyčerpány. Jde o nejkvalitnější 

způsob, kterým se lze dnes k in-
ternetu připojit.

Telefonní služba VoIP

Domácnosti i fi rmy mohou díky 
moderní telefonní službě VoIP 
telefonie volat už od 0,46 Kč za 
minutu. V  rámci sítě UNET mo-
hou mezi sebou volat zcela za-
darmo. 

V  případě, že si chcete tuto 
pevnou linku přes internet po-
řídit, nemusíte přitom vlastnit 
ani počítač, ani pevnou telefon-
ní linku. Jediné, co je ke zřízení 
této služby třeba, je internetové 
připojení. Svoje stávající číslo 
na pevnou linku si můžete sa-

mozřejmě přenést. Zřízení te-
lefonní linky VoIP telefonie je 
zdarma. Voláte levně a hlavně 
úplně bez paušálu.

Televize po internetu

V  roce 2013 přišla datová síť 
UNET s  novou službou pro zá-
kazníky – a to s  televizí po in-
ternetu (IPTV). Můžete neome-
zeně a prakticky kdekoli v rámci 
sítě UNET sledovat televizi ve 
svém počítači, mobilu či table-
tu. V současné době je k dispo-
zici více než 30 televizních a je-
denáct rozhlasových programů. 
Tato nabídka se dále rozrůstá o 
nové programy a služby.       (red) 

Telekomunikační síť UNET nabízí rychlý internet, 
levné volání i televizi přes PC
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Dokázali byste fungovat bez 
připojení k  internetu a bez 
osobního počítače? Pro vět-
šinu z vás se zcela jistě jedná 
o pouhou utopii. Ostatně, 
dokazují to i údaje zveřej-
něné Českým statistickým 
úřadem. 

Podle statistik vlastní osob-
ní počítač zhruba šedesát osm 

procent českých domácností, 
z  toho téměř polovina domác-
ností používá notebooky nebo 
netbooky. Samozřejmostí je 
také internetové připojení, nej-
častěji vysokorychlostní. Platí 
přitom, že uživatel počítače je 
zároveň i uživatelem internetu. 

Jaké informace lze ve statisti-
kách dále vyčíst? Internet častě-

ji využívají mladší věkové skupi-
ny. Co se týká pohlaví, tak více 
s internetem pracují muži. Češi 
na internetu nejčastěji vyhledá-
vají zpravodajské portály a také 
přijímají a odesílají e-mailové 
zprávy. Velmi oblíbené je rov-
něž online nakupování, které 
využívá více než jedna třetina 
Čechů. (red)

Skrytou hrozbu pro váš po-
čítač může představovat vir, 
který se šíří přes přenosná 
média, a to hlavně USB fl ash-
ky a externí pevné disky. 
Celosvětově nejčastěji pro-
střednictvím fl ashek útočí 
červ Win 32/Bundpil. V  Čes-
ku je zase nejrozšířenější 
hrozbou trojský kůň VBS/
CoinMiner. 

Většina virů se šíří tak, že se na 
fl ash disku zavrtají do souboru 

zvaného Autorun.inf. Tento 
soubor se stará o základní infor-
mace o fl ashce a o spuštění ur-
čitého skriptu po vložení tohoto 
přenosného média do počítače.

Jak k nákaze fl ashky nejčastěji 
dochází? Představte si, že si bu-
dete chtít zkopírovat určitá data 
od kamaráda z  jeho počítače, 
který ovšem není dobře chrá-
něn před napadením viry. Vy-
stavujete se tak riziku, že se vir 
zavrtá do spouštěcího souboru 

Autorun.inf na vaši fl ashku. A 
následně se z  této fl ashky do-
stane i do vašeho počítače. 

Podle odborníků můžete 
zabránit šíření virů, které zne-
užívají soubor Autorun.inf, ně-
kolika způsoby. Jedním z  nich 
je zakázat automatické spou-
štění vloženého fl ash disku v 
systému Windows. Windows 7 
přitom mají tuto možnost de-
aktivovanou přímo v základním 
nastavení. (red)

K internetu jsou připojeny více než 
dvě třetiny českých domácností

Pozor na fl ash disk, který používáte

           /UNETcz  /////////////////////
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VÍCE NEŽ 33 000 ZÁKAZNÍKŮ A 900 LOKALIT
Internetová síť

K vybraným tarifům  
TABLET ZDARMA

Vysoko rychlostní  
internet

rychlost

až   100 Mbit

cena

od   199 Kč

PRO NABÍDKU TARIFŮ DOSTUPNÝCH VE VAŠÍ LOKALITĚ 
KONTAKTUJTE SVÉHO SERVISNÍHO PARTNERA

IPTV JE VAŠE  
NOVÁ TELEVIZE

TELEVIZE PO INTERNETU  
S 38 TELEVIZNÍMI  
A 27 ROZHLASOVÝMI 
STANICEMI

SLEDUJTE ZDARMA TELEVIZI V TABLETU, MOBILU NEBO WEBOVÉM PROHLÍŽEČI

           /UNETcz  ////////////////////

Vážení čtenáři, 
na webových stránkách: www.unet.cz/soutez se do 20. 4. 

můžete zúčastnit krátké ankety se slosováním o zajímavé ceny.
anketa
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