
Návod pro stažení souboru z fotogalerie – Download 
(pro web Slovanu, návod je na stránkách fotogalerií s miniaturami) 

 
Všechny fotografie a videa z výletů turistického klubu KČT Slovan Pardubice se ukládají na 
server „Ulož.to“ firmy Nodus Technologies spol. s r.o. Poskytovaná velikost místa je 
neomezená a ukládání i stahování je zdarma.  
 
1. krok: nejprve stáhneš komprimovaný soubor „ZIP“ ze serveru „Ulož.to“  
2. krok: a pak jej na svém počítači dekomprimuješ, abys získal fotografie k prohlížení.  

1. krok: Stažení komprimovaného souboru „ZIP“ ze serveru „Ulož.to“: 

a. na konci fotogalerie pod zmenšeninami fotografií klikni na odkaz, např. „1. den“.  
Tím si otevřeš novou záložku/okno, kde je zobrazen název souboru a vpravo pod ním 
v černém poli jeho velikost. Doba stahování zavisí od velikosti souboru. Soubor o velikosti 
100 MB trvá asi 3 min. při stahovací rychlosti kolem 400 KB/s. Velké soubory stahuj 
přes noc, přenosová rychlost bývá větší. Stahování můžeš kdykoliv ukončit zavřením 
záložky/okna křížkem ( ).  

b. klikni na žluté tlačítko „Stáhnout“. 
Můžeš stahovat pouze jeden soubor ve stejném čase! 

c. opiš 4 písmena do textového pole ve sloupci „Omezené stahování“ a to malými i velkými 
písmeny!  
Nad těmito písmeny je uvedena předpokládaná doba stažení (červeně). Nemůžeš-li 
písmena přečíst, klikni na odkaz „jiný obrázek“ a zobrazí se ti jiná písmena nebo si je 
přehrej kliknutím na „přehrát kód“. Spleteš-li se nevadí, program ti nabídne nová písmena. 

d. klikni na žluté tlačítko „Stáhnout“ a čekej až se znázorní dialogové okno pro uložení.  
Při stahování velkých souborů (nad 1 GB) toto trvá až 30 vteřin. Záleží to také na rychlosti 
tvého internetového připojení. 

e. zvol „  Uložit soubor“ a klikni na „OK“. V dialogovém okně „Uložit do:“ si vyber složku 
na svém PC a zmáčkni jedenkrát tlačítko „Uložit“.  

f. Sledování průběhu stahování: 
prohlížeč Mozilla Firefox: nezobrazí-li se Správce stahování automaticky (tj. žádný 
proužek průběhu stahování souboru) klikni v menu Nástroje na Správce stahování (první 
volba). Zobrazí se „Správce stahování“ s časem zbývajícím k úplnému stažení. Zde můžes 
křížkem ( ) úplně vpravo na daném rádku stahování ukončit. 
prohlížeč Internet Explorer: „Správce stahování“ se zobrazí automaticky.  

2. krok: Rozbalení staženého souboru „ZIP“: 

v operačním systému Windows XP s SP3 pomocí „Windows Exploreru“: 
a. vstup do složky se staženým souborem, např. „2013_10_12 Ceskolipsko (Striz).ZIP“. 

Klikni pravým tlačítkem myši na stažený soubor a vyber příkaz „Extrahovat vše“. 
b. v této složce se pod souborem „2013_10_12 Ceskolipsko (Striz).ZIP“ automaticky vytvoří 

nová složka „2013_10_12 Ceskolipsko (Striz)“, do které se jednotlivé fotografie, videa a 
další soubory rozbalují.  

c. Soubor.ZIP, např. „2013_10_12 Ceskolipsko (Striz).ZIP“ pak můžeš vymazat. Tyto 
rozbalené soubory si můžeš přesunout do složky, která ti lépe vyhovuje. 

d. stáhni si z webu nejprve všechny soubory „jméno.ZIP“ a až pak je na svém PC rozbaluj. 
 
 
 
 dne: 28.03.2015 sepsal: Ivo Stříž, mail: is@striz.at 


