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Tento návod není určen ani tak k souvislému čtení (pro tento účel existuje spousta vhodnější a zábavnější
literatury), jako spíše k tomu, aby si zde každý, zvláště z řad začátečníků, mohl snadno vyhledat řešení problému,
který ho trápí. Návody mohou připadat někomu polopatistické – to proto, aby se v něm zorientovali i ti, které
moderní technologie nijak neoslovují.
Zásady rychlé orientace:
1. V obsahu (↑) vyhledat téma, pod které spadá hledaný problém, a kliknout.
2. V kapitole se pokusit zorientovat nejprve podle obrázků a náhledů (nejrychlejší způsob řešení problému).
3. V textu jsou pak tučně nebo barevně vyznačeny nejdůležitější informace.
4. K rychlému hledání klíčového slova lze také použít funkci Hledat (např. CTRL+F).
5. Nenajdete-li, co potřebujete, můžete mi napsat (viz kontakt na konci).
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Úvodem několik rad
V následujícím návodu se vám snažím přiblížit, jak stahovat soubory z internetu, pokud
s tím ještě nemáte dost zkušeností. Systém stahování z jednotlivých serverů může být
časem pozměňován a upravován, ale princip zůstává stále stejný. Na začátek několik rad:
1. Téměř každý soubor by měl jít vždy zcela bezplatně stáhnout. (Některé servery ale
bezplatné stahování neumožňují, nebo ho přestaly poskytovat – např. Hellshare.)
2. Pro stahování doporučuji používat download manažer (např. Free Rapid Downloader
– viz návod níže). Ušetří vám to spoustu času, mnoho klikání a pročítání zbytečných
údajů.
3. Soubory obvykle nahrávám na více serverů, můžete si tedy vybrat, odkud chcete
stahovat. Snažím se, aby vždy byl u každé nahrávky alespoň jeden server s bezplatným
stahováním (obvykle je jich více). Pokud najdete případ, kdy tomu tak není, napište mi
o upload na bezplatný server – není v mých silách doplňovat všechny odkazy najednou.
(Viz kontakt na straně 38).
4. Pokud je u některého tématu více nahrávek, tak může některý odkaz obsahovat jejich
komplet v jediném souboru pro snadnější stahování. To je také vhodné pro udržení
delší životnosti odkazu. Balíčky nahrávek rozlišuji buď upozorněním u odkazu, nebo
v názvu stahovaného odkazu (např. „Balicek_rozhlasovych_her-2018-Q3“ je balíček
obsahující rozhlasové hry vysílané ve třetím čtvrtletí, tj. v období od začátku července
do konce září roku 2018).
5. Pokud dojde k odstranění některého z mých souborů (z důvodu nízkého zájmu o
stahování), provádím vždy reupload. Aktuální seznam mých uploadů převážně
mluveného
slova
najdete
vždy
pod
následujícím
odkazem:
http://antonius.jarkad.cz/dlc/mluvene_slovo_seznam_odkazu.pdf. (Některé mé starší
příspěvky obsahují ještě přímé odkazy ke stažení, které už jsou v současnosti většinou
mrtvé. Pokud takové příspěvky najdete, aktuální opravené odkazy vždy najdete právě
v mém seznamu.)
6. Do svých příspěvků obvykle nevkládám odkazy na stahované soubory přímo, ale najdete
v nich přesměrovací odkazy, někdy se jim říká „odkazy třetího řádu, třetí strany“
(angl. „third party link“), které musíte nejprve rozkliknout, abyste se dostali k přímým
odkazům ke stahování. Pro vás je to jedno kliknutí navíc, ale mně to pomáhá udržovat
linky akutální, aniž bych musel opravovat samotné příspěvky, které jsou na různých
místech v síti. Tyto přesmněrovací odkazy mají podobu „soubor.g6.cz/* příjmení autora nebo
téma*“ nebo „soubor.jarkad.cz/*příjmení autora nebo téma*“. Tak například odkazy ke
stažení nahrávky od Jana Blahoslava jsou dostupné v odkazu, který má tuto podobu:
http://soubor.g6.cz/blahoslav apod.
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Problém se stahováním balíčků nahrávek, opakované
stažení stejného souboru, orientace v názvech balíčků
O stahování souborů nahrávek z hromadných, postupem času aktualizovaných balíčků jste
mi napsali (dovolím si anonymně ocitovat):
„…přes manažera jsem stáhnul všechno z Tvých třech příspěvků a potom, po rozbalení jsem
zjistil, že to mám všechno třikrát. Když teď přidáš tři hry, tak to zase budeme muset
stáhnout všechno? Nebo jen ten poslední soubor, kde bude to, co máme, plus ty nové tři
hry? To nechápu. … nějak nevím, jak funguje ten Tvůj způsob uploadu, kde je třikrát to
samé…“
Problém spočívá v tom, že na sociálních sítích obvykle věnuji celé jedno téma (obsahující
mnoho dalších příspěvků) nahrávkám jednoho druhu, např. rozhlasovým hrám. Abych si
usnadnil sdílení odkazů k mým uploadům, tak do každého příspěvku vkládám stejný
centrální odkaz se všemi linky ke stahování nahrávek všech příspěvků stejného tématu,
např. „http://neco.cosi.cz/rozhlasovky“ (- je to vymyšlený, nefunkční příklad, neotvírat).
V roce 2017 vytvořím balíčky s nahrávkami her vysílanými v roce 2017 = vytvořím tedy
odkazy obsahující rok 2017 a ty vložím do centrálního odkazu. Až budu přidávat další
nahrávky vysílané v roce 2018, vytvořím odkazy obsahující číslovku 2018 a vložím je do
centrálního odkazu k odkazům z předchozího roku. Totéž, dá-li pánbůh, se bude opakovat
v roce 2019 atd. Když tedy otevřete můj příspěvek s nahrávkami za rok 2017 a bez
přemýšlení načtete seznam odkazů z centrálního odkazu do manažeru, tak stáhnete vše (i
s rokem 2018 atd.) hned napoprvé. Jenže potom objevíte můj další příspěvek z dalšího
období, zalíbí se vám to, otevřete opět bez přemýšlení centrální odkaz a všechno znovu
stáhnete, ačkoliv to už vlastně máte, jenom o tom ještě nevíte, protože jste byli při
kopírování odkazů ke stahování nepozorní. Potom se divíte, proč máte stejné věci vícekrát.
1. „Zdánlivě“ se opakující odkazy.
Žádné mé odkazy nejsou zdvojené, nebo vícenásobně se opakující. Opakuje se totéž pouze
pro odlišné servery, tj. stejný obsah je např. jednou na Fastshare a podruhé na Euroshare.
Ale podle názvu souboru lze poznat, které odkazy mají stejný obsah. Takže si může stahující
vybrat, kterému serveru dá přednost – to je jediný účel tohoto zdvojení stejného obsahu na
různých serverech. Jeden server se snažím udržovat primárně jako záložní = tzn., že
nahrávky v něm chci udržovat dlouhodobě funkční (primární je u mě Euroshare).
Příklad: Nahrávám pro vás balíček rozhlasových her vysílaných během období čtvrt roku, a
to od července do září. Vytvořím ZIP soubor s názvem, např. "Balicek_rozhlasovych_her2018-Q3.zip", kde Q3 označuje třetí kvartál roku 2018. Tento soubor nahraju na Fastshare a
na Euroshare – na obou serverech bude ale možné podle stejného zakončení názvu odkazu
poznat, že jde o stejný obsah, např.
„http://fastshare.cz/blablabla/Balicek_rozhlasovych_her-2018-Q3.zip“ a
„http://euroshare.eu/něconěco/Balicek_rozhlasovych_her-2018-Q3.zip“.
Oba tyto příklady opravdu budou mít stejný obsah, takže stačí stáhnout pouze jeden z nich.
2. Postupné přidávání dalších nahrávek nových balíčků.
Do funkčních, dříve vytvořených uploadů už nic nepřidávám, to by postrádalo logiku. Pokud
balíček 2018-Q3 obsahuje už všechny hry z daného období, tak nemá smysl nic nového
přidávat. Snažím se už jen tento odkaz udržovat dlouhodobě funkční, pokud to jde. V
případě potřeby mohu provést reupload, ale to už nic nemění na tom, že obsah daného
(znovu nahraného) souboru s tímto označením už nikdy nebude obsahovat nic jiného, než
hry ze 3. kvartálu roku 2018. Pokud si někdo stáhnul tyto hry z původního uploadu, má
totéž, co ten, kdo si stáhnul třeba až x-tý reupload.
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Až budu chtít přidat do svého příspěvku balíček s rozhlasovými hrami za další období, např.
za poslední čtvrtletí roku 2018, vytvořím pro tento účel nový řádek v mém seznamu odkazů,
který bude určen souboru s názvem "Balicek_rozhlasovych_her-2018-Q4.zip".
Nejspíš se už opakuji, ale pokládám za důležité, aby to všichni pochopili. Opravdu nemám
zájem tahat z vás prostřednictvím různých filehostingů peníze (ostatně by se mi to ani
nevyplatilo – kdyby to měl být můj dokonalý způsob k nepracnému obohacení, tak jsem ten
nejhloupější podvodník na světě: za zhruba desítku let práce s nekomerčními nahrávkami,
v průměru asi hodinu až dvě denně, mít pár stovek pravých českých korun, protože víc se
na tom „vydělat“ ani nedá, to je tedy terno!). Nahrávky, které sdílím, jsou primárně určeny
pro potřeby milovníků mluveného slova, kterým nestačí to, co lze běžně dostat v obchodech.
Tomu odpovídá také podoba nahrávek, u nichž se dává přednost těm, které obsahují úvody
a komentáře moderátorů, odborníků z dané oblasti, literárních vědců apod. Kdo cíleně
vyhledává detektivky, krváky, horory, akční příběhy, nebaví ho úvody, nebo „okecávání“, ale
chce jen zážitek z povrchního sdělení laciného děje, ten by se měl porozhlédnout po své
„potravě pro uši“ asi někde jinde.
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I. Stahování pomocí aplikace Free Rapid Downloader
Tento program umí bezplatně stahovat za vás z mnoha
serverů (např. Uloz.to, Fastshare, Euroshare, Edisk, Sdilej,
Rapidgator, Uploaded.to a mnoha dalších), často dokonce
bez nutnosti vaší přítomnosti u PC nebo vám alespoň usnadní
a zrychlí spuštění bezplatného stahování.
FreeRapidDownloader doporučuji nově místo zde dříve
uvedeného Jdownloaderu (pokud přesto chcete návod pro
JDownloader, najdete ho na konci tohoto dokumentu
v kapitole VII. Upozornění – konec serverů „webpark.cz“
a „byl.cz“ a jejich náhrada
Někdejší poskytovatel webhostingu webpark.cz, na kterém se nacházel mimo jiné i původní
odkaz na tento návod, a webhostingu byl.cz se rozhodl ukončit tuto službu, a to k 28. únoru
2015. Proto nově naleznete tyto stránky už jen na serveru antonius.jarkad.cz u jiného
poskytovatele. S touto změnou by mělo dojít současně ke zrychlení načítání stránek.

Návod na opravu starých (a již nefunkčních) odkazů v mých
příspěvcích
Od března 2015 přestaly být všechny odkazy v mých příspěvcích na původní adrese
antonius.webpark.cz funkční. Na novou verzi stránek můžete přejít snadnou opravou –
v linku vždy stačí pouze přepsat slovo "webpark" slovem "jarkad".
Příklad opravy starého odkazu:
http://antonius.webpark.cz/dlc/navod_na_stahovani.pdf
Opravený odkaz:
http://antonius.jarkad.cz/dlc/navod_na_stahovani.pdf
Přehled nejdůležitějších opravených odkazů:
Nesestříhané a neupravené nahrávky mluveného slova:
http://antonius.jarkad.cz/nesestrihane
Návod na stahování souborů, rady, odpovědi na nejčastější otázky a další podpora:
http://antonius.jarkad.cz/dlc/navod_na_stahovani.pdf
Seznam uploadů mluveného slova (pravidelné aktualizace, reupload):
http://antonius.jarkad.cz/dlc/mluvene_slovo_seznam_odkazu.pdf
Současně přestaly fungovat také odkazy (tzv. linky třetího řádu) na upravené a zeditované
soubory na serveru "soubor.byl.cz". I zde byla všechna data přesunuta na nový server,
postup opravy linků je podobný jako v předchozím případě - slovo "byl" v adrese přepíšeme
slovem "jarkad".
Příklad opravy odkazu na Petiškovy Starověké báje a pověsti:
http://soubor.byl.cz/petiska/ opravíme na: http://soubor.jarkad.cz/petiska/
Výpadek tohoto serveru ovšem nebude představovat tak velký problém, protože (prozíravě)
už od začátku ve svých příspěvcích tyto odkazy zdvojuji se serverem "soubor.g6.cz", který
spravuje jiný poskytovatel, a tento výpadek se ho proto netýká.
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Omlouvám se za všechny případné obtíže spojené s touto změnou, která však povede, jak
doufám, k lepšímu. Průběžně staré odkazy opravuji, ale je jich stále velké množství.
V případě potíží mi můžete napsat – kontakt viz strana 38.
Pár užitečných odkazů na složky s pravidelně obnovovanými linky (jen Euroshare):
Neupravené (needitované) nahrávky: http://euroshare.eu/folder/45
Některé by pak mohla zajímat ještě jiná složka, kam ukládám nahrávky, které v mnoha
případech sám už dále ve svém archivu nezálohuji, nebo u kterých očekávám menší zájem o
stahování: http://euroshare.eu/folder/26
Odkaz na složku s editovaným mluveným slovem sem vkládat nebudu, protože k tomu slouží
praktičtější Seznam uploadů.
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VIII. Stahování pomocí download manažeru JDownloader, bohužel už dále neaktualizovaný).
Výhody:
1. Program má stabilní podporu, širokou uživatelskou základnu.
2. Jeho obsluha je snadná (dokonce snazší než u JDownloaderu).
3. Pro naprostou většinu českých filehostingů funguje bez problémů.
4. Umí pracovat v režimu předplacených premium programů.
5. Funkce Sledování schránky (program umí rozpoznat odkazy, které kopírujete, a
automaticky je načte do seznamu stahování).
6. Pro bezplatné stahování využívá funkci Anticaptcha, tj. umí rozluštit některé
jednoduché obrázky, které spouštějí bezplatné stahování na některých serverech.
7. Neinstaluje se.
8. Program sám nabízí aktualizace pluginů (laicky řečeno: součásti programu, které
umožňují stahování bez otevření internetové stránky).
Nevýhody:
1. Existují servery, jejichž pluginy už delší dobu nikdo pro Free Rapid Downloader
neaktualizuje. (Naštěstí jde obvykle o málo známé značky.)
2. Občas, asi při větším vytížení PC nebo aplikace, se může stát, že program spadne –
zahlásí kritickou chybu. (Může jít i o planý poplach.)
3. Funguje jen s Javou – ale to už je dnes asi nezbytné pro tento druh aplikace.
Pro nové a méně zkušené uživatele jsem nachystal následující návod. Pokud umíte instalovat
a zajímá vás jen nastavení programu, pokračujte až kapitolou „Free Rapid Downloader –
nastavení programu“ na straně 11.

A. Stažení programu a „instalace“ do počítače
V prohlížeči si otevřete stránku http://wordrider.net/freerapid/download.htm. Asi uprostřed
této stránky naleznete následující
odkazy pod nápisem „Binaries (mirror
files)“:
Vyberte si verzi programu, která
odpovídá vašemu operačnímu systému
(pro Windows platí řádek „All
platforms“). Po kliknutí na ikonu disku se
zelenou šipkou budete přesměrováni na
externí filehosting, odkud stáhnete
samotný program (FreeRapid-0.9u4.ZIP,
17,4 MB). Pokud by zde stahování
nefungovalo, můžete zkusit „mirror
files“.
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Zde nyní budeme postupovat přes odkaz pod obrázkem disku se zelenou šipkou. Otevře se
stránka, jejíž centrální výřez je na následujícím obrázku:

Zvolíme bezplatnou možnost stahování – šedé tlačítko Free Download.
Objeví se informace o tom, za jak
dlouho bude k dispozici bezplatné
stahování. Počkáme.

Nyní klikneme na modrý text „Your
download is ready. Click here to
download your file.“ Stahování se
však ještě nespustí, nejprve musíme
přepsat text z ověřovacího obrázku.
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Opíšeme kód a klikneme na modré
tlačítko „Download“. Nyní můžeme
být dotázáni svým počítačem, zda
chceme soubor stahovat a kam.
Vše odsouhlasíme a potvrdíme,
případně vybereme složku pro
stahování – obvykle „Stažené
soubory“. Stahování bude pomalé,
rychlostí 50 KBps, ale soubor není
příliš velký, takže vše zabere dobu
v řádu nejvýše minut.

„Instalace“ programu
Free Rapid Downloader se neinstaluje, soubory se pouze extrahují (rozbalí) ze staženého
archivu (souboru s koncovkou ZIP) na pevný disk. Doporučuji vytvořit si na pevném disku
novou složku, kam umístíme program:
Novou složku můžeme vložit nejlépe do
kořenového adresáře, nebo do složky
Dokumenty. Do složky Program Files
doporučuji zasahovat jen pokročilým
uživatelům. Složku můžeme nazvat např.
FreeRapid apod.

Otevřeme si nyní složku
„Stažené soubory“, popř.
místo, kam jsme soubor
FreeRapid-0.9u4.ZIP uložili.
Klikneme na něj pravým
myšítkem a ze zobrazených
možností vybereme
„Extrahovat soubory…“.
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V dalším kroku nastavíme možnosti extrakce
(rozbalování) souboru a jako cíl vybereme
složku, kterou jsme si pro tento účel před chvílí
vytvořili. Potvrdíme OK.

Po dokončení extrakce si
otevřeme složku, kam jsme
soubor rozbalili. Zde najdeme
soubor „frd.exe“ – musí být u
něj poznámka, že jde o aplikaci
(viz náhled). Otevřeme jej.
Můžeme být požádáni o
instalaci Javy, pokud ji na
svém PC již nemáme. (Pokud
ne, provedeme instalaci Javy –
bez ní program nebude
fungovat.)

Stránka
10

B. Free Rapid Downloader – nastavení programu
Pokud jsme vše zvládli, můžeme začít pracovat s programem. Nastavení Free Rapidu můžete
udělat i podle náhledů v této kapitole, většinou je vše srozumitelné a intuitivní. Nejprve pár
slov k základní nabídce:

První tlačítko zleva „Přidat URL“ slouží k manuálnímu přidávání odkazů. Pokud je vypnutá
funkce Sledování schránky, je možné to využít pro vložení nového linku do seznamu
stahování.
V menu „Soubor“ najdeme kromě nabídky načítání odkazů také možnost ukládání odkazů do
souboru (např. pro pozdější použití, nebo přenášení mezi počítači). Výhodné zvláště pro
velké množství odkazů.
V nabídce Stahování-Detaily o stahování (lze otevřít
též zkratkou Alt+Enter) lze nastavit adresář, kam
mají být ukládány stažené soubory.

Na řádku „Uložit do“ zvolíme cestu
k adresáři, kam chceme soubory ukládat
a potvrdíme OK.
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Nejužitečnější věci jsou v menu pod
„Nastavením“. Zde si zaškrtnutím můžeme
zapnout funkci „Sledování schránky“ (program
pak vždy prohledá text, který zkopírujeme do
schránky, a všechny nalezené odkazy sám načte
do seznamu pro stahování). V náhledu je tato
funkce vypnuta, zapnout ji můžeme rovněž
klávesou F7. Pokud stahujete málo, doporučuji
nechat vypnuté a vkládat odkazy ručně.
Dále doporučuji otevřít:
Nastavení – Možnosti. Na
kartě „Hlavní“ najdeme
vpravo volby nadepsané
„Zástupci“. Kliknutím na
jedno z tlačítek vytvoříme
odkazy, přes něž budeme
příště Free Rapid souštět.
Vhodné je umístit zástupce
spouštění alespoň na
Plochu.
Kartu Připojení přeskočíme
– zde doporučuji ponechat
výchozí systémové
připojení.
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Na kartě Oznámení
máme dvě podnabídky
– na Obecné změňte
především výstražné
zvuky, pokud
nechcete, aby vás
rušily.

Pokud si zapnete
v nabídce Nastavení
Tichý mód, zde si
můžete upravit jeho
podrobnosti.
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Na kartě Uživatelský
vzhled doporučuji
zaškrtnout podle
náhledu především
vše, co se týká
„Oznamovací oblasti“
(dole). Při zavření
programu pomocí
křížku, nebo při
minimalizování se
program potom
neukončí, ale bude
běžet na pozadí. O
jeho činnosti se pak
můžete informovat
kdykoli na obrazovce
vpravo dole přes
ikonu Free Rapidu.
Vypnout program pak
můžete jen pomocí
nabídky Soubor-Konec
nebo zkratkou Ctrl+Q.
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Na kartě Pluginy je seznam podporovaných serverů. Zde můžeme měnit nastavení, jak se
má plugin aktualizovat (pokud z nějakého serveru nechci stahovat, plugin mohu zcela
vypnout zrušením zaškrtnutí). Mohu si určit, kolik souběžných stahování z daného serveru
má probíhat, a kterému serveru bude dána přednost při stahování ze seznamu odkazů.
Aktualizace pluginů (bez náhledu) doporučuji nechat zapnuté a automatické. Pokaždé, když
program zjistí existenci nových oprav, dotáže se vás, zda chcete udělat update. Pokud byste
měli pochybnosti o aktuálnosti programu či pluginů, můžete si ověřit dostupné aktualizace
přes menu-Nápověda-Zkontrolovat aktualizace.
Na kartě Pluginy můžeme také přidávat své uživatelské údaje k zaregistrovaným účtům.
Označíme nejprve server – a pokud je potom vpravo dole aktivní ikona Možnosti,
rozklikneme ji a vložíme svůj login s heslem. (Pro server Uloz.to v náhledu není tato volba
dostupná, tlačítko „Možnosti“ je totiž neaktivní.)

C. Přidání odkazu a stahování

Zkopírujeme odkaz http://fastshare.cz/5230253/jaroslav-hasek-afera-s-kreckem-2015-10-18-0222-03-vbr-hq-.mp3 a pokud nemáme zapnuté Sledování schránky, klikneme na Přidat URL.
V okně, které se otevře, klikneme dole
na „Vložit ze schránky“ a potom „Start“.
Pokud chceme stahovat později,
zvolíme „Přidat a pozastavit“ – tuto
možnost vybereme teď i my, abychom
si vyzkoušeli také ruční kontrolu
odkazu.
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V náhledu nad tímto odstavcem můžeme vidět přidaný soubor v seznamu stahování na
posledním řádku. Je u něj šedý puntík, což znamená, že soubor ještě není ověřený.
Stisknutím kláves Ctrl+W (nebo přes pravé myšítko) můžeme ověřit, zda je odkaz funkční.
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II. Stahování přes Sdilej.cz
Server Sdilej.cz je pokračováním serveru Czshare.com.
Návod ke stahování:

1. Po otevření odkazu klikněte vpravo dole na tlačítko Stáhnout FREE.

2. Vpravo opište kód z obrázku (několik znaků, pokaždé jiné) a klikněte Ověřit a
stáhnout.
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3. Vyčkejte, než časomíra odpočítá začátek bezplatného stahování. Jakmile k tomu
dojde, budete moci kliknout na šedé tlačítko umístěné hned pod časomírou:
Stáhnout omezenou rychlostí.

4. Na posledním obrázku už vidíte tlačítko připravené ke stahování. Neklikejte nikam
jinam než na uvedené tlačítko, jinak se vám může celý proces zahájení stahování
přerušit a vy budete muset čekat, než se bezplatné stahování pro vaši IP adresu opět
uvolní.
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III. Stahování ze serveru Fastshare
Výhody:
i) Stahovat lze bezplatně i více souborů, ale ne najednou. Při stahování většího
množství souborů je nutné dělat asi minutové prodlevy mezi stahováními.
ii) Zahájení bezplatného manuálního stahování není spojeno s žádným
zobrazováním nežádoucích reklam.
iii) Bezplatné stahování je možné rychlostí až kolem 400 kbps, alespoň u menších
souborů je možné této průměrné rychlosti downloadu dosáhnout.
iv) Fastshare garantuje, že jednou nahrané soubory nikdy o své vůli nemaže.
Pokud tedy uploader neporuší autorská práva, nebo pokud nedojde k poškození
souboru na úložišti, může takový soubor vydržet neomezeně dlouhou dobu
dostupný pro stahování všemi uživateli.
Nevýhody:
i) Při manuálním stahování většího množství souborů je nutné mezi
jednotlivými staženími dělat cca minutové pauzy.
ii) Někdy může váš prohlížeč působit komplikace při druhém a následném
stahování souborů za sebou, a to i po vypršení čekací doby mezi stahováními.
Kód je zadán správně, stahování se však ani přesto nespustí (zjištěno např. u
Mozilly Firefox). Vyzkoušejte v takovém případě spuštění downloadu z jiného
prohlížeče.
iii) JDownloader hlásí aktuálně (květen 2015) zastaralé pluginy pro Fastshare,
takže jej nelze momentálně využít pro stahování. Ostatní download managery
nebyly pro Fastshare testovány.
iv) U sdílených IP adres může občas docházet k vzájemnému vyčerpávání
bezplatného stahování.
Postup při stahování:
1. Na stránce klikněte vpravo na černé tlačítko „Pomalé stažení“. (Vlevo najdete údaje o
stahovaném souboru, nahoře je modrým písmem zobrazen název souboru.)
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2. Zobrazí se před vámi okno „Stažení souboru“. Vpravo opište kód z obrázku a klikněte na
tlačítko „Pomalé stažení“.

3. Nyní se vás může prohlížeč dotázat, zda opravdu chcete stáhnout daný soubor a
případně kam jej chcete uložit. Vyberte úložiště, nebo ponechejte přednastavené hodnoty
a potvrďte.
4. Pokud se vyskytnou jakékoli komplikace, například stahování se nezahájí, opakujte
celý postup znovu. Pokud ani druhý pokus nevyjde, zkuste jiný prohlížeč. Pokud ani změna
prohlížeče nepomáhá, máte zřejmě sdílenou IP adresu a někdo jiný už vám bezplatné
stahování sebral. V tom případě budete muset čekat na uvolnění free downloadu, pokud
nechcete za stahování platit. Chcete-li se potížím se sdílenou IP adresou vyhnout, doporučuji
stahovat mimo špičku.

Chyby při otevírání odkazů (chybné hlášení o smazání souborů)
5. Dávejte pozor na správný formát linku (adresy souboru), který chcete stahovat.
Pokud zadáte odkaz do prohlížeče špatně, může se vám zobrazit například hlášení, že soubor
byl smazán na základě požadavku majitele autorských práv. Ve skutečnosti je ale soubor
dostupný, jenom jste se dopustili chyby:

Všimněte si na výše přiloženém obrázku, že na konci adresy se dotyčnému uživateli objevilo
něco, co tam nepatří: písmena „http://“ se k linku dostala nějakým nedopatřením, nejspíš
při kopírování odkazu ze seznamu uživatel omylem označil myší i část dalšího řádku. Když
takový soubor otevřete, budete překvapeni touto zprávou:
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Když si pozorně přečtete celé hlášení, zjitíte, že se týká souboru, který má na konci linku
písmena, která správně do adresy nepatří. Nyní si zadáme ke stahování tento odkaz ve
správném tvaru:

Nyní jsme si označili link ve správném tvaru (končí písmeny „mp3“). Pokud tento odkaz
otevřeme, zobrazí se nám správně:

Jak vidíte, soubor odstraněn nebyl, můžete jej klidně stahovat.
Závěr: v případě chybových hlášení vždy kontrolujte odkaz, zda jste ho zadali ve
správném tvaru.
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IV. Stahování ze serveru Euroshare
Výhody:
1. Bezplatné stahování, funguje obvykle bez problémů. Občas může dojít k vyčerpání
free download slotů – lze vyřešit odložením stahování na dobu mimo špičku.
2. Obnovování smazaných souborů – tato funkce je zcela výjimečná, zatím jsem ji
neobjevil v takové výhodné míře u žádného jiného serveru. Každý soubor lze po
smazání obnovit (do několika dnů). Soubor sice změní svou adresu (starý link je od
toho okamžiku oficiálně „mrtvý“), ale zůstane nadále k dispozici na serveru. Obvykle
ho lze objevit použitím funkce vyhledávání, nebo v nabídce podobných souborů pod
smazaným odkazem. Tuto funkci využívám na 100%, díky čemuž zůstávají všechny
mé soubory stále k dispozici (jen uživatelé o tom nevědí a zatím to moc k vlastní
škodě nevyužívají).
Nevýhody:
1. Platby za Premium účet se provádí v Eurech (myslím, že jde o slovenský server).
2. Nedávno přešel Euroshare na novou verzi stránek, v níž občas dochází k potížím
s rolováním (posunem příliš dlouhých stránek). Také některé funkce manipulace se
soubory se mi zdají poněkud komplikované a málo praktické (cena za lepší vzhled).

Postup stahování
Stahování z Euroshare je velmi jednoduché. Po rozkliknutí odkazu na soubor se objeví
následující stránka – viz obrázek. Ještě před zahájením stahování si, prosím, všimněte
sloupečku vpravo „Similar files“ (Podobné soubory) – zde hned na začátku je týž soubor,
který právě chcete stahovat (toto je velmi užitečné vědět pro případ, že původní link
exspiruje, ale soubor bude na serveru nadále k dispozici naklonovaný, nebo obnovený).
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Pro zahájení na stahování je třeba kliknout na zelené tlačítko pod informacemi o souboru
„Download file“ (Stáhnout soubor). Pokud na Euroshare nemáte založený dosud žádný (ani
bezplatný účet), zobrazí se vám následující stránka:

Vše je zde velmi přehledně vysvětleno, takže stačí zvolit jednu ze tří možností:
a) Download without registration (Stahovat bez registrace) – soubor budete stahovat
pomalu rychlostí 128 kbps.
b) Registration (Registrace) – pro nové a dosud neregistrované návštěvníky. Po
registraci a přihlášení k účtu budete stahovat mnohem rychleji než bez registrace, a
to rychlostí 512 kbps. Za registraci nic platit nemusíte, pokud si nechcete pořídit
Premium účet a stahovat bez omezení.
c) Login (Přihlášení) – pokud jste zaregistrováni, ale odhlásili jste se po poslední
návštěvě serveru, musíte se znovu přihlásit pro využívání svých výhod.

Stahování souborů z „mrtvých“ odkazů
Koho z nás by občas poněkud nevyvedlo z rovnováhy, když námi dlouho hledaný a
vytoužený soubor konečně někde najdeme, ale po rozkliknutí se před námi najednou objeví
hlášení o jeho exspiraci. To je k vzteku, že? Jenže alespoň u serveru Euroshare a u mých
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souborů se ničeho takového nemusíte obávat, pokud víte, jak postupovat, abyste se dostali
k obnovenému souboru (o tom už jsem krátce psal v úvodu této kapitoly).
Nyní si ukážeme správný postup pro tuto situaci na příkladu následujícího odkazu:
http://euroshare.eu/file/Lza95iSxA2/jiri-hajicek-rybi-krev.zip
Když odkaz otevřeme v prohlížeči, objeví se před námi známé nepříjemné hlášení:

V takovém případě ovšem rozhodně nesmutněte, ale pořádně si prohlédněte celou stránku.
Ano, dole ve filmovém pásu je seznam podobných souborů a hned ten první v řadě je
obnovený soubor. To, že jde o vámi hledaný soubor, poznáte podle názvu souboru – měl by
být totožný či podobný, jako konec původního, expirovaného odkazu za posledním lomítkem
(vyznačeno žlutým zvýrazňovačem).
Ještě ale, prosím, dávejte velký pozor na pruh puntíků pod filmovým pásem. Ten vyznačuje,
na jakém místě filmového pásu se nacházíte. Tento pás automaticky roluje, takže pokud na
něm neobjevíte svůj soubor hned, musíte pomocí šipek na bocích filmového pásu přejít na
začátek, kde se obvykle bude obnovený soubor nacházet.
Doporučuji vždy přednostně hledat požadovaný soubor nejprve mezi Podobnými soubory (na
„filmovém pásu“), ušetříte si tak starosti, o nichž je následující kapitolka.

Co dělat, když se obnovené soubory zdají být také „mrtvé“?
U smazaných souborů nabízejí na Euroshare nově odkaz přímo na obnovený soubor, pokud
uploader provedl oživení z koše. Bohužel, tato inovace má své mouchy, které vás mohou
trochu otrávit a vyvolat ve vás zdání, že obnovený soubor je už také vlastně smazaný.
Situaci si ukážeme na příkladu souboru s Gotthelfovým Černým pavoukem, který byl už
několikrát obnovován – právě toto vícenásobné obnovování způsobuje, že je třeba se přes
odkazy na onovené soubory doslova proklikat (Proto je lepší použít výše navrhovaný
jednodušší postup přes „Podobné soubory“).
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Po rozkliknutí odkazu (http://euroshare.eu/file/a7TJHFhqk3/jeremias-gotthelf-cernypavouk.zip) nás prohlížeč odešle na následující stránku:
1. klik přes Obnovený soubor.
Odkaz na Gotthelfova Černého pavouka byl
na stránku vložen už před několika lety,
takže po vícenásobném obnovení tvoří
odkazy přes obnovené soubory na stránce
Euroshare řetěz o několika článcích. Všímejte
si na následujících obrázcích hlavně horního
adresního řádku, který se mění s každým
přechodem na další obnovený soubor:

2. klik přes Obnovený soubor.
Link nad stránkou nás informuje o tom, že nejsme
na stejné stránce, jako na obrázku výše, ale že
jsme se dostali na další článek řetězce vícekrát
obnovených souborů.
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3. klik přes Obnovený soubor.
Stejná situace – opět nás link nad stránkou
informuje o tom, že nejsme na stejné stránce, jako
na obrázku výše, ale že jsme se dostali na další
článek řetězce vícekrát obnovených souborů

4. klik přes Obnovený soubor.
Teprve napočtvrté se dostáváme
na funkční odkaz ke stahování.
Samozřejmě, kdybychom ihned
hledali tento odkaz mezi
Podobnými soubory (na chybové
stránce níže ve „filmovém pásu“),
celý tento maraton kliků bychom si
ušetřili.
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V. Stahování ze serveru Edisk.cz
Server Edisk patří k relativně málo známým nebo málo využívaným českým filehostingům.
Bohužel v poslední době začal výrazněji omezovat bezplatné stahování, které bylo ještě
v době, kdy jsem psal tento příspěvek, docela pohodlné a dostupné. (Důvod k těmto
nepopulárním krokům zřejmě souvisí se snahou majitelů o dosažení vyšších zisků. Je to
jejich strategie, na kterou můžeme reagovat také například přechodem na jinou službu.)
1. Postup stahování přes webovou stránku je zde jednoduchý a podobný předchozím
serverům. Pro bezplatné stahování klikněte na STÁHNOUT SOUBOR.

2. Objeví se před vámi následující stránka – klikněte vpravo na STÁHNOUT POMALU (pozor,
snadno se to přehlédne).
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3. Pokud máte ve svém prohlížeči nastaveno ukládání souborů automaticky bez dotazování,
potom už nemusíte nic dělat, stahování se zahájí samo. Ostatní ještě budou standardně
dotázáni, kam chtějí soubor uložit.

4. Pokud už jste během dne nějaký soubor stahovali, další stahování už vám bezplatně bude
umožněno zase až následující den. Při pokusu o opakované bezplatné stahování se vám
zobrazí tato zpráva:

Toto hlášení se vám může objevit také tehdy, kdy máte s někým sdílenou IP adresu.
Jistě oceníte, že nemusíte u tohoto serveru nikde opisovat žádný text z obrázku a že
samotné kroky k zahájení stahování jsou celkem nenáročné. Také rychlost bezplatného
stahování je poměrně pěkná – 250kBps, bohužel je dostupné pouze jedenkrát denně. Ze
zkušenosti ale vím, že mnozí uživatelé snadno přehlédnou odkaz pro bezplatné
stažení a zlobí se na mě, že se z Edisku dá stahovat jen za peníze – proto dávejte dobrý
pozor při sledování návodu, ať si zbytečně nekomplikujeme život.
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VI. Přehrávání hudby, nastavení přehrávače
Pokud se v přehrávačích nevyznáte, doporučím vám nyní program, který vyberu podle
následujících kritérií – aby byl funkční, pohodlný, nenáročný (na uživatele i na
počítač) a bezplatný. Tyto podmínky podle mě asi nejlépe splňuje program AIMP (jde
pouze o doporučení, kterým se nemusíte řídit, ale následující návod budu psát pro tento
program; analogicky se můžete podle těchto rad pokusit nastavit i jiný program).
Naprostá většina uživatelů je s tímto programem spokojená. Najdou se ovšem i jeho
kritikové. K tomu je třeba říct, že zcela bezchybný program neexistuje, zvláště když
mluvíme o bezplatném produktu. AIMP však podle mě i tak převyšuje v mnohém svou
placenou konkurenci. Ze své zkušenosti vím, že se mohou objevit určité problémy při
některých aktualizacích (po nainstalování jedné z verzí vydaných někdy v roce 2014 jsem
byl nucen vrátit se ke starší verzi, protože přehrávač se choval velmi nezvykle a jeho reakce
mi velmi vadily. Jakmile však byla vydána nová aktualizace, která předchozí problémy
odstranila, přeskočil jsem přímo na tuto novější verzi.). Nebude-li vám vyhovovat
nainstalovaná verze, můžete zkusit vybrat některou starší a osvědčenější – s tím pomohu.
Výhody:
1. Je v češtině.
2. Je bezplatný.
3. Má velké množství spokojených uživatelů.
4. Lze ho nastavit tak, aby co nejméně zatěžoval počítač.
5. Je to přehrávač určený a sestavený přímo pro hudbu. Na rozdíl od většiny jiných
programů, které v sobě kombinují funkce přehrávání audia i videa, nezatěžuje váš
počítač spoustou věcí, které nepotřebujete a možná ani v životě nevyužijete.
6. Program nezabírá mnoho místa, ani příliš nezatěžuje paměť počítače (v případě
potřeby to lze změnit).
7. Rozsáhlé možnosti nastavení, které umožňují zvýšit zážitek z poslechu.
Nevýhody:
1. Některé aktualizace mohou působit problémy. (Tyto problémy se mohou týkat
dokonce i kvality přehrávané hudby.) To lze řešit přechodem na některou starší
osvědčenou verzi programu – viz podkapitolka: Starší doporučené verze programu.
2. Nápověda je jen v angličtině. (S tím by mohl trochu pomoci tento návod.)
3. Chybí nápověda pro některá užitečná nastavení programu.

I.1.

AIMP – instalace

AIMP můžete instalovat na počítač se systémem Windows nebo na Android. Nejbezpečnější
je instalace přímo ze stránek programu: http://www.aimp.ru/index.php (podle přípony
„ru“ poznáme, že jde o ruský produkt). Po otevření tohoto odkazu uvidíme stránku
s následujícím (nebo podobným) rozložením:
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Pod ikonou programu v záhlaví stránky lze zahájit stahování instalačního programu
kliknutím na verzi systému, na který budeme AIMP instalovat (Windows nebo Android).
Ještě zde chci upozornit na užitečnou věc – starší verze přehrávače („Old versions“ pod
nadpisem „Download“ v levém sloupci). O této možnosti jsem se zmiňoval v úvodu tohoto
návodu a ještě se k ní vrátíme.
Po kliknutí na instalaci pro Windows se otevře následující nabídka:

Stránka
30

Pod nadpisem „Download from“ vybereme jeden odkaz, odkud budeme stahovat. Doporučuji
použít Google Drive:

Kliknout na tlačítko Stáhnout. Řiďte se pokyny, zahajte stahování. Poté spusťte instalaci.
Budete dotázáni na volbu jazyka – zvolte češtinu.

Dále procházíme procesem instalace a potvrzujeme nabízené možnosti (s nastavením
instalace neděláme žádné změny). Nejčastěji klikáme na tlačítko „Další“, „OK“ apod.:
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Jedinou výjimkou je asi souhlas s podmínkami užití. Zde musíme zaškrtnout (vlevo dole)
„Souhlasím“, jinak nás to nepustí dále:

Po dokončení instalace lze okamžitě začít přehrávat hudbu. Ale předtím je dobré si nastavit
několik šikovných funkcí – to si ukážeme za chvíli. Teď se ale vraťme ještě k verzi instalace a
k případným potížím s přehrávačem.
Starší doporučené verze programu
Pokud by se vám fungování programu nelíbilo, obzvláště kdyby se objevil problém
s kvalitou přehrávané hudby nebo cokoli nefungovalo, neváhejte přejít ke starší verzi
programu,
které
můžete
najít
na
již
zmiňované
stránce:
http://www.aimp.ru/index.php?do=download&cat=old
Ze starších verzí programu AIMP vybírám a doporučuji:
v3.55, build 1355 (14. 7. 2014)
U této verze jsem zaregistroval pouze drobný problém s přehráváním audia ve formátu VBR
(variabilní bitrate). Přehrávač občas mírně zkracoval délku těchto nahrávek, obvykle ale jen
prázdné místo na konci. U VBR audia také nefungoval správně přepočet času, pokud byl
ručně použit při přehrávání posuvník k přeskočení na jinou část nahrávky. Jinak vše ostatní
fungovalo bez problémů.
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I.2.

Nastavení programu AIMP

Následující nastavení AIMPu mě osobně zajímají především z toho důvodu, aby se dosáhlo
maximální kvality přehrávaného zvuku. Různé grafické efekty, vizualizace, moderní vzhled
přehrávače a podobné věci mě nezajímají, protože na zvuk nemají vliv. Proto je buď zcela
ruším nebo omezuji.
Otevření dialogového okna pro nastavení programu
V levém horním rohu najdeme ikonku s klíčem (druhá zleva) – kliknutím se otevře karta
nastavení. Místo toho můžeme použít klávesovou zkratku CTRL+P.

Před námi se otevře nabídka Možnosti. Vlevo najdeme „Skiny“ (pod Rozhraním) a klikneme:
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Z nabídky vyberu vzhled „Pandemic All-In-One Simple“ a kliknu dole na „Použít“. Tento
vzhled má výhody především v tom, že všechny důležité věci jsou v jednom okně (také
posuvník pro ruční přeskakování v nahrávkách je v této verzi nejdelší). Trochu větší okno
programu mi nevadí, protože v této podobě ho budu mít zobrazené jen zřídka. Při přehrávání
budu používat funkci minimalizace, pro kterou si zvolíme nastavení nyní. Pod
Systémem klikneme na „Oznamovací oblast“:

Zaškrtneme-li na kartě Oznamovací oblast první možnost shora, bude se nám program při
stisknutí tlačítka pro minimalizaci (v okně programu třetí tlačítko nahoře zprava ve tvaru
podtržítka) schovávat do oznamovací oblasti (podobně jako jiné programy běžící na pozadí
Windows, např. antivir, nastavení možností zvuku, internetu apod.) – obvykle se nachází na
obrazovce Windows vpravo dole.
Užitečné současně může být také zaškrtnout „Zobrazit Mini přehrávač…“ – nad oznamovací
oblastí se nám potom objeví malý přehrávač, ve kterém si můžeme rychle a jednoduše
ovládat přehrávanou hudbu (spustit, pauza, stop, přeskočení na jiné místo skladby apod.).
Mini přehrávač můžeme obnovit zpět do velkého okna zase pomocí šipky vpravo (označena
v náhledu červenou barvou):

Většina dalších nastavení je zde smysluplná, pokračovat může každý podle sebe. Nakonec je
ale nutné nezapomenout potvrdit změny pomocí tlačítka „Použít“.
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Nyní přejdeme přímo na kartu Rozhraní:

Zde zrušíme všechny efekty, které jsou jen pro okrasu, ale nemají vliv na zvuk. Nastavení
můžete provést podle náhledu, ale nepokládejte to za vnucování mého názoru – zde
nastavení provádím s ohledem na výkon, nikoli vzhled. Každý se ale nakonec rozhoduje
podle sebe. (Pozn. Většinu těchto změn si můžeme vyzkoušet přímo při přehrávání – tak
zjistíme, co nám vyhovuje, co chceme ponechat a co můžeme naopak vypnout.)
Uložíme provedené změny a zavřeme okno nastavení programu (Možnosti).
Nyní můžeme nastavit vizualizace, které rovněž mohou ubírat výkon počítači na úkor
jiných aplikací. Vizualizace mohu nastavit v základním okně programu jednoduše kliknutím
pravým myšítkem na okno s vizualizacemi (nachází se v levé horní části okna – viz
následující náhled). Zde vyberu možnost „Vizualizace“ a zvolím „(Vypnuto)“.
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I.3.
Přehrávání souborů s originální dynamikou a slabě
slyšitelných nahrávek
Vysvětlení – co je originální dynamika?
Většina hudby, často té moderní a kromě toho také zvuk v rádiu, televizi apod., prochází
běžně takzvanou normalizací hlasitosti. Díky tomu bychom měli slyšet většinu hudby i slova
ze svých přehrávačů zřetelně a jasně. Normalizace zajišťuje, že tišší pasáže hudby se zesílí
natolik, aby byly dobře zřetelné, naopak hlasité pasáže se zase zeslabí podle předem
nastavených parametrů, aby to moc zase neřvalo, tj. aby nám stačilo jednou nastavit
hlasitost na svém přijímači pro všechnu hudbu i slovo, které budeme poslouchat. Je to určitě
dobrá věc pro poslech hudby v autě, při práci, tedy v hlučném prostředí. Ale málokdy si
uvědomujeme, že se díky tomu vlastně celkově zkresluje podoba toho, co posloucháme.
Když se pak setkáme s nahrávkou v originální dynamice, která zachovává skutečné piano i
pianissimo, stejně jako forte či fortissimo, jsme možná překvapeni, možná i rozladěni z toho,
že nemáme z takového poslechu vůbec žádný zážitek. Je to dáno tím, že velká část hudby
nám při poslechu v běžném hlučném prostředí unikne. Pro skutečný požitek z poslechu jsou
však nahrávky v originální dynamice vůbec to nejlepší, protože se nejvíce blíží autentickému
posluchačskému dojmu z provedení nějakého hudebního díla. Správně bychom měli takovou
hudbu poslouchat tehdy, kdy na to máme klid a ticho. Jenže to se stává málokdy.
V originální dynamice najdeme nejčastěji nahrávky klasické hudby. Rovněž stanice D-dur
vysílá v originální dynamice, což je zcela pochopitelné (vysílá hlavně „klasiku“). Jak ale
máme nastavit poslech takových nahrávek nebo stanic (jako je D-dur), když je kolem nás
hluk, ale přesto si chceme vychutnat krásnou hudbu? Pro tento účel použijeme funkci
normalizace hlasitosti přímo v přehrávači.
Normalizace hlasitosti v přehrávači
Tato funkce nám pomůže tehdy, kdy posloucháme audio v originální dynamice, které může
být špatně slyšet v hlučnějším prostředí, ale také na slabších počítačích, na slabších
reproduktorech apod. Normalizace hlasitosti nám pomůže také zesílit nahrávky, které mají
nízkou kvalitu, byly např. pořízeny špatným nahrávacím zařízením ve špatných podmínkách,
tj. když už nám nestačí běžné ovladače hlasitosti. Nastavení přehrávače můžete provést
podle následujících náhledů:
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Otevřeme si nastavení programu AIMP (CTRL+P) a zvolíme hned první kartu
„Přehrávání“. Na ní najdeme dole vpravo tlačítko „DSP Manažer“ – klikneme:

Zde otevřeme kartu „Normalizace hlasitosti“ (třetí zleva) a zde zaškrtneme okénko
„Normalizace hlasitosti“. Horní část karty se nyní stane čitelnější – funkce se aktivovala:

Aniž bychom okno ještě zavírali, můžeme spustit přehrávání nějaké skladby. Během toho
pak můžeme přímo sledovat, jak program vypočítává hlasitost a jak provádí její normalizaci.
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VII. Upozornění – konec serverů „webpark.cz“ a „byl.cz“
a jejich náhrada
Někdejší poskytovatel webhostingu webpark.cz, na kterém se nacházel mimo jiné i původní
odkaz na tento návod, a webhostingu byl.cz se rozhodl ukončit tuto službu, a to k 28. únoru
2015. Proto nově naleznete tyto stránky už jen na serveru antonius.jarkad.cz u jiného
poskytovatele. S touto změnou by mělo dojít současně ke zrychlení načítání stránek.

Návod na opravu starých (a již nefunkčních) odkazů v mých
příspěvcích
Od března 2015 přestaly být všechny odkazy v mých příspěvcích na původní adrese
antonius.webpark.cz funkční. Na novou verzi stránek můžete přejít snadnou opravou –
v linku vždy stačí pouze přepsat slovo "webpark" slovem "jarkad".
Příklad opravy starého odkazu:
http://antonius.webpark.cz/dlc/navod_na_stahovani.pdf
Opravený odkaz:
http://antonius.jarkad.cz/dlc/navod_na_stahovani.pdf
Přehled nejdůležitějších opravených odkazů:
Nesestříhané a neupravené nahrávky mluveného slova:
http://antonius.jarkad.cz/nesestrihane
Návod na stahování souborů, rady, odpovědi na nejčastější otázky a další podpora:
http://antonius.jarkad.cz/dlc/navod_na_stahovani.pdf
Seznam uploadů mluveného slova (pravidelné aktualizace, reupload):
http://antonius.jarkad.cz/dlc/mluvene_slovo_seznam_odkazu.pdf
Současně přestaly fungovat také odkazy (tzv. linky třetího řádu) na upravené a zeditované
soubory na serveru "soubor.byl.cz". I zde byla všechna data přesunuta na nový server,
postup opravy linků je podobný jako v předchozím případě - slovo "byl" v adrese přepíšeme
slovem "jarkad".
Příklad opravy odkazu na Petiškovy Starověké báje a pověsti:
http://soubor.byl.cz/petiska/ opravíme na: http://soubor.jarkad.cz/petiska/
Výpadek tohoto serveru ovšem nebude představovat tak velký problém, protože (prozíravě)
už od začátku ve svých příspěvcích tyto odkazy zdvojuji se serverem "soubor.g6.cz", který
spravuje jiný poskytovatel, a tento výpadek se ho proto netýká.
Omlouvám se za všechny případné obtíže spojené s touto změnou, která však povede, jak
doufám, k lepšímu. Průběžně staré odkazy opravuji, ale je jich stále velké množství.
V případě potíží mi můžete napsat – kontakt viz strana 38.
Pár užitečných odkazů na složky s pravidelně obnovovanými linky (jen Euroshare):
Neupravené (needitované) nahrávky: http://euroshare.eu/folder/45
Některé by pak mohla zajímat ještě jiná složka, kam ukládám nahrávky, které v mnoha
případech sám už dále ve svém archivu nezálohuji, nebo u kterých očekávám menší zájem o
stahování: http://euroshare.eu/folder/26
Odkaz na složku s editovaným mluveným slovem sem vkládat nebudu, protože k tomu slouží
praktičtější Seznam uploadů.
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VIII. Stahování pomocí download manažeru JDownloader
(neaktualizováno)
Program umí bezplatně stahovat za vás z mnoha serverů (např. Rapidshare, Megaupload,
Depositfiles, Uploaded.to, Filefactory, Bluehost, Easy-Share, CZShare a mnoha dalších),
často dokonce bez nutnosti vaší přítomnosti u PC nebo vám alespoň usnadní a
zrychlí spuštění bezplatného stahování. Pro tento účel jsem nachystal následující návod.
Obsah:
1.0. Instalace a uživatelská úprava nastavení programu JDownloader
2.0. Stahování
3.0. Upozornění pro začátečníky
4.0. Ukázka stahování
5.0. Odkazy na stažení programu (včetně starších verzí bez potřeby instalace)

I.1. „Instalace a základní nastavení“
I.1.1. JDownloader lze stáhnout z jednoho z odkazů na straně Chyba! Záložka není
definována. tohoto návodu. Při instalaci doporučuji zamítnout doplňující instalaci
„kikinu“, který by jen navíc zatížil váš internetový prohlížeč (doplňky k prohlížeči je lepší si
vybírat z více možností na jeho oficiálních stránkách podle vlastních zkušeností a potřeb …).
I.1.2. Pokud jste si na Plochu nenainstalovali ikonku programu, otevřete složku
„Jdownloader 0.x“, najděte program „JDownloader.exe“ (ikonka s obrázkem zeměkoule) a
spusťte jej.

I.1.3. Program by se měl sám aktualizovat. Pokud budete dotázáni na instalaci nebo
aktualizaci Javy, potvrďte to (stáhnout si ji můžete z oficiálních stránek:
http://www.java.com/de/download/installed.jsp?detect=jre&try=1).
Bez
této
aktualizace vám program nebude fungovat.
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I.1.4. Na kartě „Nastavení“, v záložce „Uživatelské rozhraní“ si nastavte jazyk - češtinu.

I.1.5. V záložce „Připojení a stahování“ si můžete nastavit adresář, kam chcete ukládat své
stažené soubory. Pokud si to nenastavíte, program vám sám vytvoří adresář pro stahování
s názvem „downloads“.

I.2. „Stahování s JDownloaderem“
I.2.1. Program JDownloader automaticky shromažďuje odkazy, které zkopírujete
do schránky. Nejprve otevřete program JDownloder“. Pak si otevřete na internetu např.
nějaký příspěvek, který chcete stahovat. Najděte okno s kódem (rámeček s adresami ke
stahování) a zkopírujte pomocí myši celý odkaz. (Pokud linky nejsou uloženy v kódu, ale
najdete je na internetu přímo ve formě hypertextového odkazu, stačí kliknout pravým
tlačítkem a zvolit možnost „Kopírovat adresu odkazu“.)
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I.2.2. Pokud jste udělali v předchozích krocích všechno správně, pak se v pravém dolním
rohu vaší obrazovky objeví okénko „Sběrač odkazů“.

I.2.3. Nyní v programu „JDownloader“ klikněte na záložku „Sběrač odkazů“, najdete zde
zkopírovaný odkaz na stažení požadovaného souboru. Označte si balíčky s odkazy, které
chcete stáhnout a klikněte na ně pravým tlačítkem myši, v nabídce zvolte „Pokračovat (s
vybranými balíčky)“ – tak zahájíte samotné stahování. Stahování jde také rychle spustit
pomocí tlačítka v horním levém rohu programu nebo pomocí klávesové zkratky „Alt+P“.

I.2.4. Na kartě „Stahování“ pak zjistíte průběh aktuálních stahování souborů. Pokud nemáte
Premium účet, uvidíte počítadlo, které bude počítat čas do zahájení prvního stahování. Po
stažení prvního souboru se vše bude opakovat, dokud nebudou staženy všechny vybrané
soubory. Nastavte si tak stahování klidně i desítky souborů, zbytek už nechte na
JDownloaderu. Sami pak běžte dělat užitečnější či příjemnější věci; stahování může běžet
přes noc, když spíte, nebo přes den, zatímco jste v práci či ve škole.

Samozřejmě majitelé Premium účtů mohou stahovat podstatně rychleji a více souborů
najednou, to však má podle mě smysl spíše jen tehdy, když stahujete opravdu velké objemy
dat (např. filmy apod.) nebo máte dost peněz a žádáte pro sebe pohodlí a luxus. Ostatně
pokud autor příspěvku dal své soubory na více serverů, můžete stahovat i více souborů
současně (každý z jiného serveru) bez placení.
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I.3. „Upozornění pro začátečníky“
I.3.1. Pokud jste si uložili nějaké soubory do sběrače odkazů a chcete je stahovat až
později, uložte si před vypnutím programu odkazy do tzv. DLC „kontejnerových“
souborů. Na kartě „Sběrač odkazů“ označte odkazy, které chcete uložit, klikněte na ně
pravým tlačítkem myši a zvolte „Vytvořit DLC“. Pokud to neuděláte, budete muset příště
hledat odkazy k souborům znovu.

I.3.2. Pokud stahujete z daného serveru přes JDownloader úplně poprvé, budete ještě před
prvním stahováním dotázáni, zda jste si přečetli podmínky a souhlasíte s nimi. Potvrďte.
I.3.3. Pokud je stahování nějakého souboru na serveru dočasně pozastaveno (např. z
technických důvodů nebo kvůli překročení limitů pro volné stahování), objeví se u souboru
červená značka. Někdy nelze stahovat soubory také proto, že jsou v programu zastaralé
"pluginy" - to jsou, laicky řečeno, jakési součásti programu, které umí zahájit stahování
bez nutnosti otevírání celé internetové stránky: pokud nějaký server provede aktualizaci
způsobu stahování, musí autor programu zaktualizovat také tento "plugin", jinak není
stahování možné. Proto udržujte JDownloader vždy plně aktualizovaný.
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I.3.4. U některých serverů JDownloader podporuje navázání přerušeného stahování.
Pokud je tato možnost aktivní, objeví se vám na řádku u souboru ikonka se dvěma
modrými šipkami. V případě, že u takového souboru dojde k přerušení stahování, nemusíte
ho stahovat celý znovu, ale stačí přes kliknutí pravým myšítkem na soubor zvolit možnost
„Pokračovat“.
I.3.5. Po dokončení stahování smažete odkazy na již stažené soubory např. pomocí
„Delete“.

I.4. „Ukázka stahování pomocí DLC souborů“
I.4.1. Na ukázku jsem pro vás nachystal „dlc soubor“, který obsahuje odkazy ke stažení
příběhů v intencích klasického hororu. Soubor je velmi malý, stáhne se okamžitě:
http://antonius.jarkad.cz/dlc/Sbirka_klasickeho_hororu.dlc
I.4.2. Pokud máte v počítači nachystaný JDownloader (postup výše), stáhněte si přes něj
výše uvedený soubor "Sbirka_klasickeho_hororu.dlc" – po stažení ho program automaticky
dešifruje a linky se načtou do sběrače odkazů. Pokud chcete stahování odložit, sběrač si
vyčistěte (tlačítko „vymazat seznam“), z kontejnerového souboru můžete kdykoli linky
obnovit. Ze všech linků si můžete vybrat ty, které chcete nebo naopak nechcete stahovat,
rovněž si můžete zvolit servery, které upřednostňujete (pravým klikem na link, který
nechcete stahovat, a volbou „zakázat“). Nakonec přidejte balíček do stahování a o víc se už
nyní nemusíte starat (pokud ovšem nezvolíte stahování ze serverů, které vyžadují opsání
kódu z obrázku, a program sám nebude schopen toto zabezpečení obejít).

I.5. „Jak stahovat neomezeně i ze serverů, které to neumožňují?“
Dotaz:
Ahoj,
prosím o radu ohledně stahování pomocí programu JDownloader.
Návod je super!
Vše mi je jasné, nějaké zkušenosti už s podobným programem mám, ale pokaždé musím
před stahováním opsat ten text (kód, co se zadává proto, aby bylo zřejmé, že nejsi robot) a
pak se teprve začne stahovat. Takže jak můžu dát do seznamu několik stahování a nechat to
běžet např. celou noc, když po každém stažení to bude chtít opsat ten text.
Je nějaké nastavení?
Děkuji ti mnohokrát za radu a pomoc.
Odpověď:
Ahoj
To, na co se ptáš, je už dnes obvyklý problém nás všech. Kdysi byly časy, že šlo z většiny
serverů stahovat bez omezení úplně, nebo k dešifrování "captcha" (těch obrázků) stačil
program, který je přímo součástí JDownloaderu. Když si rozklikneš Nástroje v
JDownloaderu, tak najdeš pod Moduly funkci označenou jako AntiCapthca. Moc ji ale
nastavovat nelze, nanejvýš můžeš zkoušet trochu hýbat s prahem rozpoznatelnosti - tím
sice nezvýšíš efektivitu tohoto nástroje, ale můžeš dosáhnout alespoň toho, že se program
tak často nevzdá a pokusí se někdy alespoň sám něco rozluštit bez tvého zásahu.
Bohužel jsou dnešní obrázky stále složitější a dokonce i sofistikovanější (někdy obrázky
mohou obsahovat řešení nějakého úkolu, a to je už zcela nemyslitelné řešit pomocí nějakého
dešifrovacího programu). Takže ačkoli AntiCapthca v JDownloaderu je, tak už dnes má jen
omezené využití. Servery pochopitelně nechtějí přicházet o zisk. O JDownloaderu a jemu
podobných programech dobře vědí a snaží se na to reagovat tak, aby nám stahování co
nejvíc znepříjemnili.
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Přece jenom ale existuje určitý způsob, jak alespoň na některých serverech stahovat
bez přepisování obrázků.
1. Pokud jsi bezplatný uživatel, zkus se na serveru, ze kterého stahuješ, zaregistrovat.
V JDownloaderu vyber v hlavní nabídce "Premium" a aktivuj ho (v menu „Premium
aktivováno“). Potom si v Nastavení můžeš v sekci „Servery“ – „Premium“ přidat účet, zadat
do něj své přihlašovací údaje a zkusit stahovat. Netvrdím, že to musí fungovat u všech
serverů, ale za pokus to stojí. Tento postup mám například odzkoušen pro server "Sharerapid.cz".
2. Pokud předchozí krok nepomohl, zkus si vyhledat alternativní odkazy ke stažení
svých souborů. Existují na to přímo dokonce některé speciální stránky, např:
http://www.filestube.com/. Bohužel, tyto globální vyhledávače jsou už často cenzurovány,
především kvůli tomu, že bývají zneužívány k vyhledávání nelegálních kopií programů, filmů,
hudby apod.
Pokud víš, ze kterých serverů můžeš stahovat neomezeně, zkus hledat své soubory také
přímo na jejich stránkách, tam by snad žádná cenzura být neměla. V poli pro hledání
souborů zadej klíčové slovo a zkoušej své štěstí (některé servery tuto funkci ale vůbec
nemají). Pokud bys chtěl po mně nějaký seznam serverů, ze kterých se dá stahovat bez
opisování obrázků, tak tě asi zklamu. Webmasteři často dělají různé změny na svých
stránkách, takže takový seznam by velmi rychle zastaral.
V nejhorším případě pak ještě můžeš zkusit využít běžné internetové vyhledávače, např.
Seznam.cz, ale tady je nutné velmi dobře volit klíčová slova, aby ses nemusel dlouho
prokousávat množstvím zbytečných výsledků. Např. pokud chci najít hru od Václava Havla
Audience, mohu zkusit na Seznamu napsat do pole pro hledání na internetu text: "audience
download". Pokud umíš používat "Pokročilé vyhledávání", tak lze s výsledky dál pracovat a
filtrovat je. Google je prý cenzurovaný, takže ten ti při vyhledávání alternativních downloadů
nemusí vždy poskytnout potřebnou pomoc.
Doufám, že má rada bude alespoň trochu užitečná

I.6. „Přidání premium účtu“ (i pro některá bezplatná stahování)
Tento postup aplikujte, pokud chcete JDownloader používat ke stahování s předplaceným
prémiovým účtem, nebo k bezplatnému stahování s větším výhodami, které mají na
některých serverech jen registrovaní uživatelé.
1. Na kartě „Nastavení“ si najděte záložku „Premium“ (cesta: „Pluginy a další“ –
„Servery“ – „Premium“). Klikněte na tlačítko „Přidat účet“, vyberte si server a vyplňte
své přihlašovací údaje z registrace. (Pokud jste se dosud nezaregistrovali, udělejte to
nejlépe ze stránek samotného serveru.) Na následujícím obrázku můžete vidět, jak by
mělo správné nastavení vypadat:
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2. V hlavním menu programu klikněte na „Premium“ a zkontrolujte si, zda máte stahování
prostřednictvím Premium účtů aktivováno.

Hotovo. Můžete zadat odkazy do sběrače a nechat program pracovat. Z českých serverů je
tento postup nejvýhodnější pro server Share-rapid, který jinak bez registrace stahování
svých souborů vůbec neumožňuje. Ze zahraničních serverů je výhodné tento postup
používat např. u serveru Ryushare, kde se bezplatné stahování s registrací zrychlí. Konkrétní
rozdíly mezi bezplatným stahováním s registrací a bez registrace se dozvíte vždy na
stránkách daného serveru.

I.7. „Odkazy na stažení programu“ (včetně starších verzí bez
potřeby instalace)
I.7.1. Novější verze.
Sdilej.cz (verze pro Windows, instaluje se, aktualizováno 13. 4. 2012):
http://sdilej.cz/2842321/i2_e/JDownloaderSetup.exe
nebo stahujte z oficiálních stránek (Windows, Linux, Mac a jiné):
http://jdownloader.org/cs/download/index?s=lng_cs
I.7.2. Starší verze (JDownloader 0.7, bez potřeby instalace, po spuštění se aktualizuje na
nejnovější verzi).
Odkazy ke stažení starší verze nejsou k dispozici. (Reupload na žádost – viz Kontakt, s. 38.)
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Kontakt
V případě dotazů se na mě klidně obraťte (kontakt na mě najdete na stránce,
kde jste našli i odkaz na stažení tohoto návodu) nebo mi napište na e-mail
mluvene.slovo@atlas.cz
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