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Úvod
Linux ma zaujíma, lebo mi vyhovuje a páči  sa mi filozofia Open Source1. 

Môžem  ho  skúmať  a  prispôsobovať  si  ho.  Mám  systém,  v  ktorom  keď  niečo 

nastavím,  tak  to  bude  fungovať  vždy.  Núti  ma  rozmýšľať  a  učiť  sa  nové  veci. 

Netrápia ma ani vírusy ani programy, ktoré sa snažia byť múdrejšie ako používateľ a 

veľa vecí nastavujú poza jeho chrbát. Ako často reinštalujete Windows? 

Spomenul som hlavné dôvody, pre ktoré používam Linux ja. Ale prečo by ho 

mal používať človek, ktorý sa nezaujíma o fungovanie operačných systémov? Linux 

je  dobre  vybavený  ako  na  server  tak  aj  na  desktop2.  Vďaka  veľkému množstvu 

aplikácií,  ktoré  na  ňom  bežia,    môžete  chodiť  na  Internet,  písať  dokumenty, 

programovať, hrať sa. Nemáte starosti s vírusmi a iným škodlivým kódom. Môžete 

využiť možnosti dobrej vzdialenej správy a stability. A to všetko zadarmo (ak do 

toho nepočítate čas a chuť učiť sa). 

Nepáči sa mi, že ľudia v mojom okolí nevedia o alternatívach k Windowsu 

skoro  nič.  Tí  múdrejší  vedia,  že  existuje  nejaký  Linux,  ale  pre  zvyšok  OS  = 

Windows. Niektorí ho nikdy nevideli a hovoria, že je zlý. Keď sa ich spýtam prečo, 

tak im to povedal nejaký “odborník” alebo “niekto, kto sa do počítačov rozumie”. 

Nemám rád, keď ľudia berú Linux ako druhý Windows, alebo OpenOffice.org 

ako druhý Microsoft Office. Nevedia pochopiť, že inde môže niečo fungovať aj inak 

ako vo svete Microsoftu.

Očakávam, že sa nájde pár ľudí, ktorých presvedčím vziať tú červenú pilulku a 

nainštalovať nejaký otvorený software. Zvyšok bude ďalej žiť v šťastnej nevedomosti 

a Microsoft bude môcť bohatnúť a ovládať svet len preto, že si nikto nenájde chuť, čas 

a odvahu vyskúšať niečo nové. 

1 Software nevyvíja nejaká veľká bohatá firma, ale ľudia z celého sveta, ktorých motiváciou väčšinou nie sú 
peniaze, ale túžba vyvíjať software a zdokonalovať sa v programovaní. Názov je odvodený z otvoreného 
(každý ho môže študovať)  zdrojového kódu.

2 Počítač používaný na prácu, hry, Internet... Nie je niekde osamote v serverovni zapnutý 24 hodín denne, ale 
priamo ho využívajú ľudia.
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1. Filozofia
1.1 Open Source

Open Source je filozofia vývoja softwaru. Software nevyvíja nejaká firma, ale 

skupina  dobrovoľníkov  z  celého  sveta.  Komunikujú  cez  Internet.  Ktokoľvek  so 

záujmom  a  znalosťami  programovania  sa  môže  zúčastniť  vývoja.  Zdrojový  kód3 

softwaru je voľne dostupný - každý ho môže  študovať, modifikovať a redistribuovať. 

Motiváciou  vývojárov  Open  Source  je  radosť  z  tvorby  softwaru  alebo  z  úcty 

používateľov,  ale  zriedkakedy  zisk  (iba  že  by  niekto  zasponzoroval).  Veľa  ľudí 

programuje, lebo ich to baví a je to ich koníček.

Free Software (v zmysle slobodný, voľný, nie zadarmo) je podobná filozofia 

ako Open Source. Pri jej vzniku stála organizácia Free Software Foundation s cieľom 

vytvoriť operačný systém GNU4. Založil ju Richard Matthew Stallman. Linux by sa 

mal  označovať  GNU/Linux,  lebo  je  to  v  skutočnosti  systém GNU na  linuxovom 

jadre. 

Nebudeme  sa  trápiť,  že  nerozumieme  rozdielu  medzi  open-source a  free 

software,  lebo v tom nemá jasno pravdepodobne nikto.  Dôležité  je,  že  podstatou 

obidvoch filozofií je software bez licenčných obmedzení.

Software  vyvíjaný  ako  Open  Source  sa  označuje  ako  otvorený.  Software, 

ktorý nemá voľne dostupný zdrojový kód ako uzavretý alebo proprietárny. Otvorený 

software  môže  byť  aj  komerčný.  Sú  komerčné  linuxové  distribúcie,  ktoré  sa 

predávajú v krabiciach, ale môžete si to isté stiahnuť z Internetu. Krabicová verzia 

má väčšinou nejakú pridanú hodnotu – používateľská podpora, kniha alebo nejaké 

bonusové CD s programami, ktoré by sme zadarmo nedostali.

Free Software a Open Source nie je freeware. Open-source software musí mať 

voľne dostupný zdrojový kód, freeware nie. Freeware   je zadarmo, ale open-source 

software sa môže aj predávať.

3 Kód napísaný v nejakom programovacom jazyku, ktorý sa neskôr skompiluje (preloží) do binárnej podoby, 
ktorej rozumie počítač.

4 Gnu is Not Unix
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Existuje  niekoľko  licencií,  pod  ktorými,  keď je  software  distribuovaný,  je 

otvorený.  Najprísnejšia  je  GPL  od  Free  Software  Foundation. Každý  si  môže  s 

kódom pod touto licenciou robiť čo chce okrem odobratia tohto práva ďalším – kód, 

ktorý  obsahuje  alebo  závisí  na  kóde  pod GPL,  musí  byť  tiež  pod  GPL.  Ostatné 

licencie takéto obmedzenie nemajú – s kódom si môžeme robiť čo chceme. Medzi ne 

patria napríklad BSD a LGPL.

Vo vývoji a presadzovaní Open Source pomáhajú aj niektoré firmy - IBM, 

Sun,  Red Hat, Novell, Google. Sun otvoril svoj kancelársky balík a z neho vznikol 

OpenOffice.org.  Red Hat a  Novell  vyvíjajú  vlastné  komerčné distribúcie.  Google 

zamestnáva niektorých významných vývojárov Open Source. 

Medzi  najznámejšie  projekty  Open  Source  patrí  operačný  systém  Linux, 

prehliadač  Mozilla  Firefox,  kancelársky  balík  OpenOffice.org,  grafický  program 

GIMP, webový server Apache a jazyk PHP.

1.2 Unix

Unix  je  jeden  z  najstarších  a  najrozšírenejších  operačných  systémov  na 

serveroch.  Pôvodný  Unix  sa  dnes  nepoužíva,  ale  existuje  veľa  jeho  moderných 

variant – Linux, FreeBSD, Mac OS X, Solaris, AIX a veľa ďalších. 

Od začiatku bol viacúlohový. Celý sa dá spravovať z príkazového riadka. Pre 

prácu s týmto systémom ho treba  poznať lepšie ako Windows. To platí aj pre jeho 

varianty, ktoré sú si veľmi podobné (možno okrem Mac OS X). 

1.3 Linux

Linux je jeden z otvorených klonov operačného systému Unix. S pôvodným 

Unixom nezdieľa ani riadok kódu. Vytvoril ho a stále tvorí Linus Torvalds spolu s 

dobrovoľníkmi  z  celého  sveta.  Okolo  operačného  systému  Unix  sa  vytvorila 

komunita nadšencov a veľa z týchto ľudí sa chcelo podieľať na tvorbe vlastného 

operačného systému [1] a tak sa pridali k Linusovi.

Aj keď väčšina ľudí chápe pod pojmom Linux kompletný operačný systém, 
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Linux je len jadro (kernel) - tá najnižšia vrstvu5 kompletného operačného systému. 

Stará sa o základné veci ako plánovanie procesov, správu pamäte, prístup k súborom 

na disku, sieti, hardwaru, atď. 

Jadro bez aplikácií, ktoré ho využijú, má ďaleko ku kompletnému operačnému 

systému. Distribútori Linuxu preto dajú dohromady programy, knižnice a ďalšie veci, 

aby vytvorili kompletný operačný systém, ktorý  sa volá distribúcia. To je systém, 

ktorý sa už dá  nainštalovať.  Jadro je len jedna z jeho súčastí.  Rôzne distribúcie 

obsahujú  rôzne  programy,  konfiguračné  nástroje  a  majú  odlišné  rozmiestnenie 

súborov  po  systéme.  Kvôli  tomu  Linux  nie  je  jednotný  operačný  systém  ako 

Windows alebo Mac OS X. 

1.4 Vlastnosti Linuxu

Sú výhody a nevýhody, o ktorých sa donekonečna hovorí v diskusiách, ktoré 

skončia ako flame war. Ľudia si začnú nadávať namiesto toho, aby prispeli nejakým 

kvalitným názorom. Takýmto problematickým veciam sa budeme snažiť vyhnúť. Tie, 

o ktorých sa dá diskutovať, si rozoberieme.

Pre Linux prakticky neexistujú vírusy a iný škodlivý kód. A aj keby existovali, 

tak by to mali veľmi ťažké kvôli rôznorodosti distribúcii a kvôli tomu, že sa nenájde 

veľa používateľov, ktorí by boli schopní čítať si poštu a spúšťať webový prehliadač 

pod rootom6.  Takéto práva vyžadujú iba programy určené na správu systému. Vo 

svete Windowsu sa bežne stáva, že niekto musí pracovať ako Administrátor, lebo to 

pre svoj beh vyžadujú hry.

Veľa distribúcií máme úplne pod kontrolou – ako si niečo nastavíme, tak to 

bude nastavené navždy a nestáva sa, že by to nejaký program, ktorý sa snaží byť 

múdrejší  ako  používateľ,  bez  jeho  vedomia  zmenil.  Systém  sa  používaním 

nespomaľuje  a  ak  ho niekedy musíme preinštalovať,  tak  je  to  kvôli  prechodu na 

vyššiu verziu distribúcie alebo na inú distribúciu. Pri niektorých distribúciach (hlavne 

pre začiatočníkov,  často sa označujú ako klikacie) táto výhoda veľmi neplatí. Majú 

5 Najviac komunikuje s hardwarom. 
6 Používateľ v Linuxe, ktorý má najvyššie práva. Môže robiť všetko.
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takmer na všetko konfiguračné nástroje, ktoré veľa vecí nastavia bez toho, aby sme 

sa  museli  niečo  učiť  čítaním  dokumentácie,  ale  na  druhej  strane  často  aj  niečo 

pokazia alebo urobia neporiadok. Takýchto pomocníkov je Windows plný.

Za  väčšinu  linuxových  distribúcií  (tých  najrozšírenejších)  netreba  platiť. 

Jediné, za čo platíme, je CD alebo DVD, stiahnuté dáta a náš čas. Pre firmy je ešte 

drahé preškolenie zamestnancov. 

Kompatibilita  s  Windows  je  vážny  problém  hlavne  pre  firmy  zvažujúce 

prechod. Čítať súbory na Windowsovom diskovom oddieli7 alebo  spolupracovať s 

Windowsovým zdieľaním súborov a tlačiarní po sietí nie je problém. Veľký problém 

je spúšťať programy určené pre Windows (našťastie aj vírusy) a občas sa stane, že sa 

nepodarí otvoriť dokument pre Microsoft  Office alebo stránku optimalizovanú pre 

Microsoft Internet Explorer.

Rozmanitosť Linuxu je hlavne pre začiatočníkov veľký problém. Existuje veľa 

rôznych distribúcií. Program skompilovaný8 pre jednu distribúciu nemusí fungovať 

na  inej.  Linux má dve najrozšírenejšie   desktopové prostredia9 KDE a  Gnome a 

každé  sa  ovláda  trochu  inak.  Rozdiely  medzi  jednotlivými  distribúciami  a 

jednotlivými desktopovými prostrediami je väčší ako medzi verziami Windows.

Množstvo  dostupného  softwaru  pre  akýkoľvek  operačný  systém je  priamo 

úmerné  počtu  použivateľov.  Linux  až  tak  veľa  použivateľov  nemá,  preto  je  v 

niektorých  oblastiach  málo  softwaru.  Samozrejme,  že  je  plno  webových 

prehliadačov,  textových editorov a  iného bežného softwaru.  Problém je  hlavne v 

ovládačoch pre  nejaký exotickejší  hardware  (web kamery,  USB modemy, interné 

modemy). Pre Linux je tiež málo ekonomického softwaru, CAD, GIS a grafických 

programov. 

7 Ak máte vo Windows C: a D: na jednom fyzickom disku, tak sú to 2 oddiely, na ktoré je fyzický disk 
rozdelený. Väčšina operačných systémov potrebuje niekoľko vlastných oddielov.

8 Preložený zo zdrojových kódov do bináriek.
9 Linux je len jadro. Nestará sa o GUI. To majú na starosti iné programy a knižnice. Tie sú v každom 

desktopovom prostredí iné a preto každé sa ovláda a vyzerá inak.
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1.5 Kde hľadať pomoc

Články, dokumenty FAQ10 a slovníky môžeme nájsť  na  www.abclinuxu.cz, 

www.root.cz, www.linuxsoft.cz, www.linuxos.sk a ďalších portáloch. 

Nájdeme  na  nich  aj  diskusie,  kde  nám môžu  poradiť  s  riešením nejakého 

problému.  Pred  položením  otázky  treba  pozrieť  staršie  príspevky,  či  už  niekto 

podobný problém neriešil a zistiť čo najviac informácií o probléme. Ak dostaneme 

odpoveď RTFM11, spýtali sme sa na vec, ktorá býva často riešená a najskôr sme mali 

pohľadať v nejakom inom zdroji informácií. 

Manuálové stránky a  info dokumenty nájdeme takmer v každej  distribúcii. 

Pozerajú sa  príkazmi  man a  info. HowTo dokumenty a  rôzne elektronické knihy 

nájdeme na www.tldp.org. 

1.6 Distribúcie

Pre  začiatočníkov  sú  najvhodnejšie  “klikacie”  distribúcie.  Majú  pekný 

inštalačný program a takmer na všetko konfiguračné nástroje. Ich nevýhoda je, že sú 

pomalšie  a  občas  tie  konfiguračné  nástroje  niečo  pokazia.  Najznámejšie  sú 

Mandriva,  Suse,  Fedora a  Ubuntu.  Za  prvými  dvoma  stoja  firmy.  Fedora  je 

nekomerčná verzia  Red Hatu.  Ubuntu  je  postavené na  Debiane,  ale  má aktuálny 

software a je určená na desktop.

Distribúcie  pre  pokročilých  bývajú  prehľadnejšie,  lebo  v  nich  nie  je  taký 

neporiadok. Veľa vecí sa v nich konfiguruje ručne a tak sa viac naučíme. Debian je 

distribúcia vhodnejšia na server, pretože obsahuje starší a dobre odskúšaný software. 

Za jej  vývojom,  tak ako aj  za  vývojom väčšiny distribúcii,  nestojí  žiadna firma. 

Slackware je konzervatívnejší (niektoré veľké zmeny v používanom softwari, ktoré 

robia iné distribúcie, sa v Slackwari objavia až neskôr) a je veľmi prehľadný.  

Gentoo a Linux From Scratch nepotrebujú inštalátor, celý software sa musí 

skompilovať a nainštalovať ručne. Zaberie to veľa času, ale systém beží ako blesk a 

veľa  sa  pri  tom  o  Linuxe  naučíme.  Sami  si  píšeme  skoro  všetky  dôležité 

10 Frequently asked questions
11 Read the fucked manual
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konfiguračné súbory. Tak nejako sa to robilo, keď ešte neboli distribúcie. 

Live distribúcie sa neinštalujú, ale spúšťajú priamo z CD alebo DVD. Nijako 

sa neohrozia dáta na disku a za cenu o niečo dlhšieho štartu máme plne funkčný 

linuxový systém. Najrozšírenejšie sú Slax a Knoppix. Slax sa zmestí na 8 mm CD. 

Niektoré  distribúcie sa zmestia  na disketu alebo niekoľko diskiet,  ale  dnes sa už 

používajú len ako jednoúčelové na router, firewall, atď. 

Okrem spomenutých distribúcií ich existuje ešte veľmi veľa. 

8



2. Inštalácia
V tejto kapitole si vysvetlíme tie najdôležitejšie veci, ktoré budeme potrebovať 

pri  inštalácii.  Nebudeme si  ukazovať  inštaláciu na  konkrétnej  distribúcii.  Napriek 

tomu, že inštalátory v rôznych distribúciach nie sú rovnaké, kroky, ktoré musíme 

vykonať, sa veľmi neodlišujú. Samozrejme,  že  keď  nainštalujeme  Linux, 

nemusíme odstrániť Windows. Môžeme používať obidva systémy 

2.1 Pred inštaláciou

Prvá vec, ktorú musíme urobiť je výber distribúcie. Pre začiatočníkov by som 

odporučil Mandriva (3 CD), Suse (5 CD) alebo Ubuntu (1 CD). 

Bolo by dobré poznať nejaké informácie o hardwari, na ktorý ideme inštalovať 

našu  distribúciu  -  typ  grafickej,  sieťovej,  zvukovej  karty,  veľkosť  RAM,  atď. 

Hardware by mal byť vo väčšine prípadoch detekovaný automaticky, ale môže sa 

stať, že budeme musieť ručne vybrať ovládač.

Pravdepodobne budeme manipulovať s diskovými oddielmi, takže treba urobiť 

zálohu všetkých dôležitých dát. Treba mať minimálne 2 GB voľného miesta na disku, 

ale odporúčam 5 GB.

2.2 Nabootovanie z CD

Už máme napálené všetky inštalačné CD a chceme sa pustiť  do inštalácie. 

Inštalovať sa nedá z prostredia Windows a tak musíme naštartovať systém z prvého 

inštalačného CD. Zasunieme ho do mechaniky a reštartujeme počítač. 

Ak  sa  nenaštartuje  Linux,  nemáme  v  BIOSe  nastavené,  aby  sa  operačný 

systém hľadal na CD skôr ako na disku. 

1. Po štarte stlačíme kláves DEL pre vstup do setupu. 

2. Na Award BIOSe vojdeme do BIOS FEATURES SETUP a upravíme  Boot 

Sequence  tak,  aby  pred  diskom  C  bolo  CD-ROM.  Ak  máme  American 

Megatrends BIOS, vojdeme do ADVANCED SETUP a nastavíme First boot 

device na CD-ROM [2]. 
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3. Stlačíme ESC a vyberieme SAVE SETTINGS AND EXIT.

Z CD sa nám naštartoval Linux a ďalej sa riadime pokynmi na obrazovke. 

Všetky inštalačné kroky by mali byť jasné až po rozdelenie disku, kde treba niečo o 

Linuxe vedieť.

2.3 Rozdelenie disku

Fyzický disk je rozdelený na oddiely (partície). Napríklad máme jeden pevný 

disk a vo Windows vidíme disky C: a D:. Súborový systém je spôsob uloženia dát 

na diskovom oddieli alebo priamo na disku (napr. CD a diskety nebývajú rozdelené 

na oddiely). Takže máme fyzický pevný disk, ktorý je rozdelený na oddiely a na 

každom naformátovanom je nejaký súborový systém. 

Každý operačný systém má vlastný typ súborového systému. Vo Windows 98 

sa  používa  FAT32  a  v  novších  NTFS.  Linux  podporuje  veľa  typov  súborového 

systému.  Na  oddiel,  kam  Linux  chceme  nainštalovať,  sa  najčastejšie  dávajú 

žurnálovacie súborové systémy (ReiserFS, EXT3).

V Linuxe sa  diskové oddiely neoznačujú písmenami ako vo Windows,  ale 

funguje to trochu inak. Pri štarte sa pripojí koreňový súborový systém. To je ten, na 

ktorý sme si náš Linux nainštalovali. Do hocijakého adresára sa môže pripojiť iný 

súborový systém. Takýto adresár sa nazýva bod pripojenia (mount point). Kresby 1 

a 2.
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Linux musí vedieť, na ktorých oddieloch sú pripojené súborové systémy. Preto 

je  skoro každému bodu pripojenia priradené  blokové zariadenie.  Sú to súbory v 

adresári /dev. Tabuľka 1.

Názov Oddiel Fyzický disk Názov Oddiel Fyzický disk

hda Celý disk Primary master hdb1 1 Primary slave

hda1 1 Primary master hdc4 4 Secondary master

hda2 2 Primary master sda1 1 SCSI (aj USB disk)

Tabuľka 1: Príklady blokových zariadení

Linux vyžaduje ešte jeden špeciálny oddiel, ktorý nie je určený na ukladanie 

súborov.  Swapovací  oddiel sa  použije  pri  nedostatku  operačnej  pamäte. 

Nepoužívané dáta sa z pamäte presunú na disk.

Teraz  si  to  všetko  ukážeme v  praxi.  Upozornenie:  Delenie  diskov  je  bod 

inštalácie, kde môžeme prísť o dáta. Už máme vybratý fyzický disk, na ktorý chceme 

inštalovať a pred sebou nejaký nástroj na rozdelenie diskov. Máme 40 GB disk s 

dvoma  oddielmi  so  súborovým systémom FAT32.  Na  tom druhom máme 5  GB 

voľného miesta.

1. Oddiel s voľným miestom zmenšíme o 5 GB. (Ak ide o NTFS oddiel, tak to 

takto jednoducho nepôjde. Vo Windows musíme z neho prekopírovať všetky 
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dáta na iný oddiel, vymazať ho, vytvoriť nový menší oddiel a naň dať späť 

dáta.  Alebo  použiť  Partition  Magic  (alebo iný  program,  ktorý  vie  zmenšiť 

NTFS))

2. Do vzniknutého voľného miesta (nie je zabraté žiadnymi oddielmi) vytvoríme 

swapovací oddiel (súborový systém swap). Odporúčam veľkosť 200 MB.

3. Zvyšok vyplníme koreňovým oddielom. Nastavíme mu bod pripojenia / (preto 

je koreňový) a nejaký žurnálovací súborový systém (ReiserFS, EXT3).

4. Body  pripojenia  ostatných  súborových  systémov  by  sa  mali  nastaviť 

automaticky.  Ak  nie,  nastavíme  ich  na  niečo  v  adresári  /mnt.  Tu  nič  iné 

NEMENÍME, mohli by sme prísť o dáta.

Disk Oddiel Súborový 
systém

Veľkosť Vo 
Windows

V Linuxe

/dev/hda

/dev/hda1 vfat 20 GB C: /mnt/win_c

/dev/hda2 vfat 15 GB D: /mnt/win_d

/dev/hda3 swap 200 MB

/dev/hda4 reiserfs 4800 MB /

/dev/cdrom iso9660 650 MB E: /mnt/cdrom

Tabuľka 2: Ukážkové rozdelenie diskov (názvy zariadení a súborových systémov sú z Linuxu)

Ak potrebujeme mať viac ako 4 oddiely, treba vytvoriť jeden rozšírený a v 

ňom logické. Týmto sa podrobnejšie nebudeme zaoberať.

2.4 Výber softwaru

Vo  väčšine  Linuxových  distribúcií  je  software  usporiadaný  do  balíčkov 

(packages). Balíček je súbor, v ktorom sa nachádza nejaký program a skoro všetky 

súbory, ktoré potrebuje k behu. Často program potrebuje ešte nejaké iné programy 

alebo knižnice,  ktoré sú v iných balíčkoch. Ak taký balíček chceme nainštalovať, 

musíme nainštalovať aj všetky balíčky, na ktorých závisí. 

Pri  inštalácii  niektorých  distribúcií  nemusíme  vyberať  balíčky,  ale  dajú  sa 

vybrať  skupiny balíčkov (kancelária,  vývoj,  sieť).  Takýto postup sa odporúča pre 

začiatočníkov.
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Môže sa stať, že pri inštalácii nejakého balíčku je problém so závislosťami. Ak 

ten balíček inštalujeme z inštalačného CD, tak je to chyba v distribúcii, lebo tam by 

mali byť závislosti vyriešené. Treba nainštalovať všetky balíčky, na ktorých závisí a 

skúsiť znova.

2.5 Základné nastavenia pri inštalácii

V Linuxe existujú dva druhy použivateľov. Používateľ root má neobmedzené 

práva a  ostatní  používatelia  majú také,  aké im určí  root.  Obyčajne sa  účet  roota 

používa len na  správu systému a aj  administrátori  bežne pracujú s  obmedzenými 

právami.  Takže  nastavíme  heslo  pre  používateľa  root  a  vytvoríme  ďalšieho 

používateľa, pod ktorým sa budeme normálne prihlasovať. 

Distribúcia Ubuntu má iný prístup. Účet root je zablokovaný  a používatelia, 

ktorí patria do špeciálnej skupiny, môžu kedykoľvek získať práva roota.

Zavádzač je program, ktorý sa nachádza v 1. sektore na disku (MBR) a jeho 

úloha je dovoliť používateľovi vybrať si operačný systém, s ktorým chce pracovať, a 

spustiť  ho.  V Linuxe  sa  používajú  GRUB a  LILO.    Ak dovolíme inštalačnému 

programu zapísať zavádzač do MBR, pri ďalšom spustení počítača by sme mali mať 

možnosť vybrať medzi Linuxom a Windowsom. 

Ďalšia vec, na ktorú sa môže inštalátor pýtať je, či máme hardwarové hodiny 

nastavené  na  UTC alebo  lokálny  čas.  Ak  používame  Windows,  tak  to  asi  bude 

lokálny čas.

Celý  hardware  by  sa  mal  automaticky  nastaviť.  Problém  je  s  internými 

modemami a GDI tlačiarňami.  Tie treba sprevádzkovať  až po inštalácii  pomocou 

rôznych návodov na Internete.  Ak nenájdeme vhodný ovládač pre grafickú kartu, 

použijeme VESA alebo FBDev.

Keď  nám  inštalátor  povie  o  úspešnom  konci  inštalácie  a  že  môžeme 

reštartovať počítač, urobíme to a napäto čakáme, či sa Linux naštartuje a či Windows 

prežil inštaláciu.
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3. Konfigurácia
Už sa nám naštartoval  Linux, prihlásili  sme sa a preskúmali  používateľské 

prostredie. Možno nám niečo nefunguje, nie sme s niečím spokojní alebo nás len 

zaujíma,  čo  všetko  sa  dá  nastaviť.  Existujú  dva  druhy  konfigurácie  –  nastavenia 

prostredia (pozadie na ploche, téma, šetrič obrazovky) a systémové nastavenia (sieť, 

správa  softwaru,  hardware).  Každé  grafické  prostredie  sa  nastavuje  inak  (KDE, 

Gnome) a každá distribúcia má iné konfiguračné nástroje pre systémové nastavenia.

3.1 Nastavenie KDE

Väčšina vecí  v KDE sa nastavuje v Ovládacom centre.  Tam sa dostaneme 

spustením K / Hviezda -> Ovládacie centrum. 

Zapínanie  NumLocku  pri  štarte  povolíme  v  Periférie  ->  Klávesnica.  Ak 

chceme používať dvojité klikanie, nastavíme to v Periférie -> Myš.

Jazyk nastavíme v Prístupnosť  a  regionálne nastavenia  ->  Krajina/región a 

jazyk. Klikneme na Pridať jazyk, z ponuky vyberieme Slovenský a posunieme ho na 

prvé miesto. Dobré je prispôsobiť Prístupnosť a regionálne nastavenia -> Rozloženie 

klávesnice. V ľavom zozname vyberieme Slovenská (qwerty klávesnica má písmená 

Y a Z tak ako na anglickej), stlačíme Pridať  >> a posunieme slovenskú klávesnicu 

hore.

Vo Vzhľad a témy je veľmi veľa užitočných nastavení.  Okrem pozadia na 

plochu a šetriča obrazovky sa tu nastavujú písma. Ak by sa nám v titulnom pruhu 

okna, v ponukách alebo na tlačidlách nezobrazovala správne diakritika, treba kliknúť 

na  Prispôsobiť  všetky písma...,  zaškrtnúť  Písmo a  vybrať  Helveticu.  V Dekorácia 

okien, Farby a Štýl sa dá nastaviť vzhľad titulného pruhu okien a widgetov12.

V Zabezpečenie a súkromie -> Heslo a účet sa dá zmeniť heslo a obrázok pri 

prihlásení.

3.2 Systémové nastavenia

V Linuxe sa väčšina konfigurácie robí v príkazovom riadku, ale tie základné 

12 Tlačidlá, posuvníky, zoznamy, atď.
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veci sa dajú nastaviť aj v GUI. Konfiguračné nástroje sú v každej distribúcii iné. 

Ukážeme si, ako sa dostať k nastaveniam Mandrivy.

1. Spustíme  Hviezda  (veľké  tlačidlo  v  ľavom  dolnom  rohu)  ->  Systém  -> 

Nastavenia -> Nastavenia vášho počítača.

2. Objaví sa dialógové okno, ktoré nás požiada o heslo roota. Ak sme ho zabudli, 

máme problém.

3. Sme v Ovládacom centre Mandrivalinuxu. Zvyšok nechám na vás.

3.3 Príkazový riadok

Ak niekde na Internete nájdeme návod, ako niečo v Linuxe rozchodiť, bude 

pravdepodobne pre príkazový riadok. Preto by bolo užitočné vedieť, ako sa dostať ku 

konzole (príkazový riadok, terminál).

• Ak máme KDE, spustíme K / Hviezda -> Systém -> Konzola. 

• Ak  máme  Gnome,  spustíme  Aplikácie  ->  Príslušenstvo  -> 

Terminál. 

Na vea  príkazov treba práva roota. Postup ako sa dosta  v 

konzole k účtu roota je vo väčšine distribúcií rovnaký, ale v Ubuntu 

odlišný.

• V Mandrive vykonáme su - a napíšeme heslo roota.

• V  Ubuntu  vykonáme  sudo  -s,  heslo  písa  nemusíme,  ale 

musíme patri  do skupiny  admin a dostaneme sa do shellu 

(príkazového riadku) roota.

3.4 Úprava konfiguračného súboru

Ak potrebujeme upraviť  konfiguračný súbor,  ktorý sa nenachádza v našom 

domovskom  adresári  (/home/<meno>,  tam  máme  svoje  súbory  a  nastavenia)  a 

nemáme právo doň zapisovať, musíme spustiť nejaký textový editor s právami roota.

• V  KDE  dáme  K  /  Hviezda  ->  Spustiť  príkaz...,  v  dialógovom  okne  do 
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textového poľa s príkazom napíšeme kedit, stlačíme Voľby >>, zaškrtneme 

Spustiť  ako  iný  používateľ,  uistíme  sa,  že  je  tam  root,  vyplníme  heslo  a 

potvrdíme.

• V Gnome sa  musíme  dostať  do  konzoly  s  právami  roota  (predchádzajúca 

podkapitola) a spustiť gedit.

16



4. Aplikácie
4.1 Desktopové prostredia

Linux  je  len  jadro  a  nestará  sa  o  GUI (grafické  používateľské  rozhranie). 

Zodpovednosť za GUI si rozdelilo niekoľko programov. 

Na najnižšej vrstve leží X server. Má na starosti primitívne veci ako kreslenie 

jednoduchých  geometrických  tvarov,  písanie  textu  alebo  vstup  od  používateľa. 

Najpoužívanejšie  implementácie13 sú  Xorg  a  Xfree86.  S  X  serverom  sa  dá 

komunikovať  aj  cez  sieť.   Aplikácie  pre  X  Window System si  budú  rozumieť  s 

každou implementáciou X servera. 

Toolkit je knižnica14, ktorá dokáže kresliť widgety15. Najrozšírenejšie toolkity 

sú GTK a Qt. Niektoré veľmi staré aplikácie toolkit nepoužívajú a widgety si kreslia 

samy. 

Správca okien kreslí okraj okolo okna. Vďaka nemu sa dajú okná presúvať, 

minimalizovať,  zatvárať  a  môžeme  meniť  ich  veľkosť.  Je  veľmi  veľa  window 

managerov.

13 Existuje nejaký štandard a všetko, čo je podľa neho urodené je jeho implementácia.
14 Súbor obsahujúci kód, ktorý sa nespúšťa samostatne, ale iné programy ho k sebe pripoja buď za behu alebo 

pri kompilácii, závisia na ňom a volajú jeho funkcie.
15 Napr. tlačítko, zoznam, posuvník. V každom toolkite sa volajú inak.
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Obrázok 2: Gnome 2.14 vo Fedore

Obrázok 1: Moja pracovná plocha (KDE 3.4)



Správca obrazovky sa stará o prihlasovanie použivateľov. Je to okno, ktoré si 

vypýta meno a heslo používateľa a potom spustí X server s desktopovým prostredím, 

ktoré si používateľ vybral. Najznámejšie sú KDM a GDM.

Desktopové  prostredie je  skupina  programov,  ktoré  podobne  vyzerajú, 

podobne sa správajú, používajú rovnaký toolkit, správcu okien a správcu obrazovky. 

Existujú dve veľké desktopové prostredia. KDE používa toolkit Qt a GNOME toolkit 

GTK. Aplikácie určené pre jedno desktopové prostredie pôjdu spustiť aj na inom, ale 

veľmi sa  doň nehodia.  Preto je  vhodné vyberať  aplikácie  aj  podľa  desktopového 

prostredia, ktoré používame.

X  Window  System  je  GUI  väčšiny  Unixov.  Takže  keď  porovnáme  KDE 

bežiace  na  Linuxe  a  KDE na  FreeBSD,  na  prvý pohľad  si  nevšimneme rozdiel. 

Výnimkou je napríklad Mac OS X.
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Obrázok 3: Desktopové prostredie KDE 3.5 (tie zaujímavé veci na ploche si  
nastavuje používateľ)



4.2 Kancelária

Všetky open-source kancelárske balíky sa používajú podobne ako Microsoft 

Office.

OpenOffice.org je  najpoužívanejší.  Najlepšie  si  poradí  s  dokumentami  od 

Microsoftu (podľa mojich skúseností). Funguje aj na platforme Windows, takže sa dá 

použiť aj bez Linuxu. Na druhej strane je dosť náročný na systémové prostriedky a 

občas spadne.

Koffice je  určený  pre  prostredie  KDE.  Vďaka  tomu,  že  nie  je 

multiplatformový a je naviazaný na grafické prostredie, má oveľa menšie systémové 

požiadavky. Na druhej strane má menšie množstvo používateľov.

Okrem kancelárskych balíkov sa dajú do tejto kategórie zaradiť aj samostatné 

programy - textový editor  Abiword,  tabuľkový kalkulátor  Gnumeric alebo editor 

grafov Dia.
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Obrázok 4: OpenOffice.org Writer



4.3 Internet

Asi  najznámejším  webovým  prehliadačom  v  Linuxe  je  viacplatformový16 

Mozilla Firefox. Nie je prispôsobený pre žiadne desktopové prostredie. Podporuje 

prehliadanie  v  paneloch  (stránky  netreba  otvárať  v  nových 

oknách,  ale  dajú  sa  pozrieť  v  paneloch  v  jednom  okne), 

blokovanie vyskakovacích okien, pohodlnú správu sťahovania 

a veľa iných pokročilých funkcií. Vďaka doplnkom je možné 

jeho  funkčnosť  rozšíriť  o  veľa  zaujímavých  vecí  (slovník, 

počasie,  ovládanie prehliadača pohybmi myši).  Ako každý prehliadač  dodržujúci 

štandardy W3C17 má problém so stránkami optimalizovanými pre Internet Explorer.

V  prostredí  KDE  je  rozšírený  prehliadač  Konqueror,  v  Gnome  sa  viac 

používa Epiphany alebo Galeon. V Linuxe funguje aj viacplatformová Opera, ktorá 

zobrazuje stránky najrýchlejšie. Dillo je malý prehliadač určený pre pomalé počítače. 

V konzole sa dajú použiť Links alebo Lynx. 

Ako mailový klient sa dá použiť viacplatformový Mozilla Thunderbird alebo 

KMail z KDE. Evolution má podobné funkcie ako Microsoft Outlook. 

V Linuxe sa  dá  komunikovať  aj  pomocou ICQ (a veľa  iných protokolov). 

Najrozšírenejšími klientmi sú Kopete a Gaim. Skype sa dá použiť na telefonovanie 

cez Internet.

4.3 Multimédia

Na úpravu obrázkov sa najviac používa viacplatformový Gimp. Okrem toho 

sa s balíkom KOffice dodáva program Krita. Ak nám stačí niečo jednoduchšie, tak 

môžeme použiť KolourPaint, ktorý má o niečo viac funkcií ako Skicár z Windowsu. 

KSnapShot je na fotenie obrazovky. 

Videá  môžeme  prehrávať  programami  ako  MPlayer,  Xine,  Totem alebo 

Helix Media Player. Ja mám najlepšie skúsenosti s tým prvým. Ak sú s prehrávaním 

16 Funguje na viacerých operačných systémoch.
17 Konzorcium založené vynálezcom webu T. B. Leeom, ktoré vydáva štandardy, aby sa predišlo 

nekompatibilite prehliadačov a rôzneho softwaru, ktorý má niečo s webom.
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videa  problémy,  pravdepodobne  nám  chýbajú  kodeky.  Na  prehrávanie  hudby  sa 

používa XMMS (podobný Winampu) alebo AmaroK.
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Záver
Aj  napriek  tomu,  že  Linux  používam  skoro  každý  deň,  nebolo  až  také 

jednoduché niečo o ňom napísať a občas som si musel vyhľadať nejaké podrobnosti, 

čím som sa aj niečo naučil. Okrem toho som sa zdokonalil v práci v OpenOfiice.org. 

Som rád, že som mal možnosť šíriť Open Source a Linux a písať o veci, ktorá ma 

baví. 

Možno túto prácu niekedy dám aj niekam na Internet s nádejou, že to niekomu 

pomôže. S každým, kto sa začne aspoň trochu zaujímať o Open Source, bude mať 

táto práca väčší zmysel. 

Všetkým ukazujem iný svet, ktorý pochopí len ten, kto si vezme tú  červenú 

pilulku. Ale nie všetci sú na ňu pripravení.
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