
Díky skrytému diskovému oddílu budete moci
vodou. Systém tak poběŽí jako v době, kdy byI
MARKUS HERMANNSDORFER

jedním kliknutím polít Windows Živou
čerstvě nai nsta|ovaný.

r-ry neinsta1uiete do virtuá1ního počítače,

larazíte brzy na problém. Vaše Windows
rudou stále pomalejší a pomalejší. Star-

:ovat budou mnohem déle, po startu ješ-

.é minutu nebudeLe moci njc dě]at, co
:hvíli se objeví nějaké chybové hlášení.

Pokud si v počítači lytvoříte záchranný
Jlskoý oddíl pod1e našeho návodu, máte

ryhráno. vŽdy když bude počítač pomaý
cbnovíte původní systém, kteý je m1adý

rychý a zdravý. Většina notebooků a také

počítaČů má od ýrobce zabranou část dis-

ku, kde se nachází nástroje na obnovu.

I tento diskový oddíl by tedy dokázal sys.

tém obnovit. Často je však r'ybaven reklam-

ním softwarem (crapwarem) a nemá takové

moŽnosti, jako potřebujete. Řešení: Připrav-
te si záchranný oddíl na míru. Náš návod
'';- ''].Á;^ i^l'.. +^v4rlL u^azc. loN rro LU.

Po ltoupi: Pryč
s rek|amní partition
v.ť.Q $$'Y..ř&*;..4lele "!.o..v. n'P-!,..'.. ..

iYSTIMY Vista, Windows 7

Nejrychleji budete mít záchranný diskový
oddí1 připravený na novém PC. DůleŽité
je, abyste odstraniIi haraburdí' které vám
přichystal výrobce počítače. Pro následu-
jící kroky budete potřebovat instalační
DVD s Windows.

Zvolte )Start I ovládací panely Sys-

témazabezpečení J Vytvořit a formátovat
oddí|y na pevném diskuu. Spustí se ná-

stroj pro správu disků. Uvidíte vaši parti-

tion s Windows, nejspíš bude oznaČena

;ako C:. Klikněte na ní pravým tlačítkem
myši a zvo1te >Zmenšit svazek<' Po něko-

lika sekundách se zobrazí průvodce. Po.

mocí něj vytvořte nový diskový oddíl _

bootsect./nt60.e:

(kde >e:< je písmeno, které systém přidělil
vašemu novému diskovému oddílu).

Nyní by se mohlo stát, Že váš primár-
ní systém nebude startovat. To nebude-
me riskovat. Nainstalujte si proto ná-

stroj EasyBCD z Chip DVD. Po instalaci
se program spustí' K1ikněte na t1ačÍtko

>Add New Entry(. V řádku )Drive( vy-
berte >E:\<, případně takové písmeno,
které je přiřazeno novému diskovému
oddílu. Do řádku )Name( zadejte >Reco-

very<. Změny potvrdte kllknutím na tla-
ČÍtko >Add Entry<. Program Zavřete. Ny-
ní můŽete zkusrt restartovat počítač.
Před startem samotného systému by se
mělo objevit bootovací menu, které vám
nabÍdne jak současnou verzi vašeho
operačního systému, tak onen ,,recove.
ry..diskový oddíl'

Nyni je 1eŠte třeba' abyste se zbavili
diskového oddí1u, který vytvořl1 výrobce
počítače. Ten nebude potřeba, navíc tím
získáte cca 1o GB na pevném disku. od-
stranění je moŽné provést mnoha způso-
by. Skvě1e se k tomu hodí nástroj GParted,

který si můŽete stáhnout ze stránky
http://gparted.sourceforge.net/download.
php. Stáhněte si ISo a jako obraz disku jej

vypa1te na CD. Z něj nastartujte počítač.

Vyberte )Partition I Deleteu a smaŽte dis-

kový oddíl pocházející od výrobce. ]akmi-
le bude pryč, zvolte lPartition ] Resl-

Qun nun
Potřebné nástroje, včetně
plné Verze nástroie RetUrniI

system saÍe 2011, najdete

na Chip DVD pod indexem
(elstvá Win.

zadejte jeho ve1ikost, minimál'
ně zvolte 4 ooo MB' Dokonče-
te průvodce. Ve správě disků
pak uvidite nový nepřiřazený
diskový oddil. KlÍknéte na něi

pravým tlačÍtkem myši a zvol-
te >Nový jednoduchý svazek<.

Spustí se nový průvodce' K1i-

kejte na tlačítko >Další< tak
dlouho, až projdete ce1ým prů-
vodcem. Do sysl'ému se vám
připojí nový diskový oddíl. Ny-
ní vezměte insta]ační DVD

aŽdý si rád vyzkouší nové
pÍogramy, beta verze s futu-
risLickými Íunkcemj nebo tri
a1 verze různých komerčních
softwarů' Pokud však progra-

s Windows a celý jeho obsah překopírujte
na tento nový diskový oddíl.

Nyní je ještě třeba, abyste nový disko-
vý oddíl oŽivili _ aby bylo moŽné z něj bo.
otovat. Spusťte proto příkazovou řádku
s právy správce a zadejte pŤíkazy

ze/moveu a zvětšete svůi diskový oddí1,

na kterém máte uloŽená Windows. Nyní
můŽete nástroj opustit'

MůŽe se stát, Že Iste touto změnou od.
stranill bootsektor' To ale vůbec nevadí.
Nastartujte počítač z instalačního DVD
Windows a vyberte opravu počítaČe. In-

sta]átor pozná, Že je poškozený bootsek-
+^- ^ -;- i^i ^---";LUL' d Ďdlll ]cJ UP1av1.

Na Recovery oddílu nyní budete mít
plnou instalaci Windows, kterou můŽete
kdyko1iv vyuŽít' Instalace také obsahuje
řadu uŽitečných nástrojů na oplavu stá-

vajícího systému. Ty pouŽijete v přípa-
dé, Že uŽ vaše Windows ne jsou schopná
fungovat.

KompIetní zabezpečení:
KIonování disku

!tCI0lil' 
pn0. stará, zaietá Pc

$Yí'řsl.,Y!ttl'l]!!i!!9.!9'.!ulil!9l' Enlgptils,...
Čerstvý systém je rychlý a pěkný jenŽe se

těŽko pouŽÍvá. Chybí mu aplikace, osobní
soubory, nastavení. Nejjednodušší bude
vytuněný systém ve špičkové kondici bez-

peČně zazálohovat - celý systém, včetně
ovladačů. Budete k tomu potřebovat další
disk, na ktery' Zálohu u1oŽíte. Ukládat Zá1o-

hu na stejný disk nemá valný smysl'
Ve Windows klikněte na Start a do vyhle-
dávacího Ťádku zadeite

Spustí se )Centrum zálohování a obnove-
ní<. Zde pak zvolte >Zálohovat počítač<.

Spustí se průvodce, který vám se zálohou
pomůŽe' |ednoduše vyberete, Že ce|ouzá-
lohu chcete uloŽit na druhý pevný disk,

a o zbytek se nemusíte starat' Kompletní
systém budete mít zakonzervovaný AŽ

budete potřebovat data dostat zpět, jed-

noduše nabootujete počítač z instalační-
ho DVD Visty a obnovíte celý systém se

vším všudy.

Migrace Duplikace Windows
Y.řQ9'$'Y'ťfi $,, 5!gIí'q'.p'9.T'q.l?.lc...

SY}:ES.Y,IP ltqrls yl!!q.lq!'.9' Pfe!n!!T ..

Pokud nemáte vyšší verzi Windows (Ulti-

mate apod.), musíte se při kompletní zá1o-

ze spolehnout na komerční aplikace tře-

tÍch stran' Skvě1e k tomu poslouŽí třeba
p1ná verze nástroje Paragon Backup & Re-

covery 2011 z Chip DVD.

Zýroby je pÍogram nastaven pro méně
zkušené uŽivatele a všechny větší a váŽnější

www.cHrPcz o4l2011 Ef,llE! 43



! orrrovrlíWlilDows

změny jsou dostupné aŽ po zaškrtnutí bo-
xu, pod nímŽ vŽdyb,ýrváupozornění, Že týo
změny jsou vhodné pouze pro zkušené uŽi
vatele. Pro vývoření zá|oby k1ikněte
na >Back Upu, v pruvodcl k]ikněte na
)Next( a vyberte diskoq7 oddíI s Windows.
V dalším kroku volíte umístění zá|ohy, |e

zde několÍk moŽností včetně ukládání na 1o-

kální disky, FTP nebo DVD/BD. Chcete-]i zá-

lohu uloŽit na externí pevný disk, připojte
ho k počítači a měla by se vám zobrazit
moŽnost lSave data to physical partitions<'
Pokud není vidět, zkuste lestartovat plo.
gram, popřípadě počítač. Druhou moŽností

ie osave data to local/network driver, a to
v případě, Že chcete zálohu u1oŽit na pevný
disk v počítačl.

Pokud jste si koupill nový počítač, ale
starý systém ještě nechcete likvidovat,
můŽete jej nechat Žít ve virtuálním pro-
středí. Spusťte na starém systému Para-
gon Backup & Recovery a zvolte moŽnost
>P2V Copy<' V druhém kroku zaškrtněte
diskovou iednotku >C<. V dalším okně ap-

likace automaticky vyhledá verzi systému
a vy vyberete, pro jaký vizualizační pro.
gram se má vytvořit diskový obraz. Nej-
lepších výsledků dosáhnete při pouŽití
Oracle VirtualBoxu. Zvolte tedy Virtual-
Box a pokračujte v průvodci. Dále vybírá.
te, jak velké hardwarové prostředky chce.
te virtuálnímu stroji přiřadit. Jedním
z dalších dů1eŽitých kroků je zvolit, kam
se má soubor uloŽit. Velikost obrazuzávisi
na mnoŽství obsazeného místa na lybra.
né diskové jednotce a můŽe být klidně
i několik desítek GB. Proklikeite se orů-

l,

vodcem aŽ na konec a v hlavní obrazovce
programu zvolte >App1y<.

Po dokončení zá1ohy nastartujte Win-
dows 7 a nainstalujte si VirtualBox, najde-
te jej na Chip DVD. V něm klikněte
na ikonku >Nový< a nechte se provést
průvodcem. DůleŽité je v posledním kro-
ku zvo]it >PouŽít existuiící pevný disk<

a nastavit správnou cestu k vytvořenému
obrazu disku z předchozího odstavce' Po-

kud vše proběhlo v pořádku, stačí dvakrát
kliknout na nově vytvořený virtuální stroj
a v novém okně se spustí váš starý systém,
tak jak běŽe1 na starém počítači.

Uirtuá|ní systém:
Zdvojení je jistota
V'.isřř{Ý Fft&:Všechna současná Pc

ivslÉulwiňoówl' . .'.. ' '. ,

Současná Windows nabízí ještě lepší
ochranu. Shořel vám dům? Ukradli vám
notebook? Nic se neděje' Naklonujte svůj
systém na on-line disk _ do ,,cloudu.l
PŘíPRAVA: Nejprve potřebujete virtuálnÍ
jednotku. Spusťte >Správu disků<, jak bylo
popsáno v prvním kroku tohoto návodu.
V nástroji zvolte >Akce I Vytvořit virtuální
pevný disk<. Jeho velikost nastavte na
)6 GB( a zvolte,Že je >Dynamicky se zvět-
šujÍcí<. Umístění zvolte na disk, kde máte
dostatek volného místa. Nakonec klikněte
na >oK<. Po několika sekundách se objeví
nový pevný disk o velikosLÍ 6 GB. V leve
části okna k]ikněte na tento disk pravým
t]aČítkem myši a zvolte >Inicializovat
disk<. Poté na nepřiřazené místo klikněte
pravým tlačítkem myši, zvolte >Nový jed.

noduchý svazek< a pomocí průvodce vy-
tvoŤte nový diskový oddÍl.

čtstÁ wlNoows: Pokud chcete zazáIoho-
vat jen čistá Windows bez aplikací' naboo-
tujte z instalačního DVD Windows' Na do.
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Pro záchranný oddí|
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1o0 MB NTťs
v poitd*u (S)

il9Ýý sďek (6:)

3,91 GB NTFS . ' '
V pořádku {Prifiifní ot
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Disk2vhd . Sysintemaís: rw'sysif,ternals'.om

tlsk2vhd v1-63
copy|ight g 2o09-2o 10 MaÍk Rusinoviďt and BryEe cogswel|

sY:iff:Énají :1.til s::]i'iiEÍ".3lg..ž]:i

!fiD FilĚ name:

C: UsersVratjs|av\Fownloads\sisk2vhd tXat,RÁTIsLAv,'jhd

Drive Label 5i7e FrEe

:! Rezeruováno systénrem 10B,06 MB 70'34MB

,;_. cr1 tNoragetl 175'68G8 :8.98G8

t;; D:\ [NoLabet] 697.14G8 s56.0868

:J: x:\ x 58.59 GB 19.48 GB

10 případu, přilfiených zá.
chranný oddí|nepomůže
V těchto případech je Úplně jedno, Že máte
nachystaný skvě|ý záchranný diskový oddí|

ř'r

1. Č|sT|cí PRoSTŘEDKY
Čistota DŮ| zdraví, aIe ne v poČí.

taČi, natoŽ v harddisku. LepŠí je
poČítaČ jen VysáVat.

2. PŘEPĚTí
KdyŽ udeří b|esk a náboj projde

aŽ do poČítaČe, pevný disk to
větŠinou nepřeŽije. ŘeŠením je
přepěťová ochrana nebo vytaŽe
ní Pc ze zásuvky'

3. LETADTO

SvŮj notebook nedáVejte k ostat-
ním zavazad|Ům' Extrémní výky.
Vy teplot pevný disk nevydrŽí.

4.VoLNÝ PÁD

Dojde.|i k nárazu disku V oka.
mŽiku, kdyŽ se hlavičky pohybujÍ

a disk se t0čí, nejspíŠ budou data
ztracena.

5. SLADKÁ sPRcHA
Bez co|y a pizzy nemŮŽe existo'
vat Žádný |T specia|ista. Pře.
vrhnutá 5k|enice však znamená
problémy,

6' STARÉ A PoMALÉ
staří lidé jsou poma|í, to samé
platí i o hardwaru' Nak0nec
vŠichni umřeme, pevné disky ne-

vyjíma,ie.

7. HMYZ
Pozor při pikniku. Mravenci mo-

hou být nasáti větrákem note-
booku, a mohou se dokonce do-
stat aŽ do pevného disku. Na da.
tové p|otně pak mohou tvořit n0.
vou kolonii.

8. TUKY
Je.li poČítaČ dlouhou dobu V eX-

trémním prostředí, třeba u řezni-
ka, mŮŽe se na magnetické VIst-
vě vysráŽet mastný fiIm.

9' oDsTŘEL
Nezapomeňte svou taŠku s note-

bookem na |et|Šti. opuštěné taŠky
niČí speciální protiteroristické ko.
mando.

1o. PŘEJETÝ
NeZapomeňte svŮj notebook
na střeše automobilu. Pokud jej

přejedete, data z disku uŽ neza.
chráníte.

Bootmanageř:
Vytvořte si V|ast-
nÍ partition Ur
čenou k opravě
<\,cf Ám||)te-

É |..
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,..::, 
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: \/ levé
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,!izovat
.iikněte

.láloho.

. raboo-

' \a do-

ít

Spa.e Required

38.Ů1MB

1Ž4,16 GB

137,26 GB

39.09 GB

z fyzického disku viřtU-
á|ní: SvÚj starý disk s XP

mŮŽete převést do vir-
tuá|ní podoby a dá|e jej

spoUštět ve virtuálním
Dočítači.

- n-"r" i
, -;-i

třebovat nástroje u,n.,u'.,o"**] x 
.

DVD adá1e nástroj WIMZVHD,kteý si stáh tr
taz, kam chcete systém nainstalovat, stisk-

něte [Shift]+[F1o]. Poté zadejte sekvenci

nás1edujících příkazů:

d iskpart

select.vdisk.f ile=<Cesta'k'soub0ru's'vlrtu

álním.diskem>

attach.vd isk

Nyní zavřete konzoli a v seznamu disků

ktikněte na >Aktualízovat<. Vlrtuální disk

se ted objeví jako nová jednotka. Na ni na-

lnstalujte systém. )e jedno, Že průvodce

protestuje, Že na tento disk není moŽné

systém lnsta1ovat. Nakonec vše proběhne

v pořádku.
PRoBLÉMY s BooToVÁNíM: Majite1é Win.

dows 7 U1tímate sl mohou v bootmanageru

nynÍ pohodlně r'ybrat, kteý systém chtějí

Spustit. Je však trochu nepříjemné, Že v se.

znamu jsou dva systémy pojmenované jako

lWindows 7<' Kdo se v nich pak vyzná? Pro.

blémy pomůŽe odstlanit opět EasyBCD'

Spusťte jej, zvolte >Edit Boot Menu<, tlačít-

kem >Delete< odstraňte záznam virtuálni
ho disku. Poté zvolte >Add New Entry<.

Do řádku >Name< zadejte tŤeba >Virtuální

Windows 7<. V dolní části klikněte na >Vir'

tua] Disk< a v části >Path< ukaŽte na cestu

k souboru s virtuálním diskem.

NiŽší verze Windows, jako je třeba Home

PIemium, umí pracovat s virtuá1ními disý
ale jen s malým trikem. Budete k tomu po-

něte z webové stránky http://archive.msdn.

microsoft.com/Wim2vhd. Dále budete po-

třebovat Windows Automated Installation

Kit (WAIK) pro Windows 7,kteý si můŽete

Stáhnout Ze stránek Microsoftu. Všechny ty-

to nástroje jsou dostupné zdarma. Nejprve

si nainstalujte Virtual C1one Drive. Poté klik-

něte praým tlačítkem myši na soubor

> KB3AIK_CS.iso<, zvolte >Připojit< a r'ryber-

te jednotku, do které chcete obraz disku vlo.

Žir. Pak nainstalujte WAlK' Vezměte nyni

skilpt )WIM2VHDwsf< a zkopírujte jej

na novou prázdnou paltition, která bude

později obsahovat virtuální Windows. Parti-

tion musí mít velikost minimá1ně 2o GB, jr
nak WAIK ohlásí, Že je zde málo místa.

Nyní zvolte >Start ] Microsoft Windolvs

AIK< a spusťte > Příkazový řádek nástrojú

pro nasazení< s právy správce' Dále pře-

jděte na diskový oddíl, kteý obsahuje

Tento příkaz předpokládá, Že instalační

DVD s Windows 7 máte v mechanice ozna-

cene jako "D,\.. WIMZVHD nynr zcela au-

tomaticky připraví Home Premium VHD.

KoMPLETNí zÁLoHA sYsTÉMU: Chcete-ll

zazálohovat ce1ý systémový oddíl, včetně

aplikacr a souborů. pouŽijLe k tomu ná-

zmtnény skrlpt. NaKonec Zaoelte prlKa1 #

il,Ň;;ňJ'ffi;t.*.'*:", ffi
llll.1*iT,111Tl.*1il"" 
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stroj Disk2vhd' který najdete na Chip
DVD. Nástroi vytvoří z celého vašeho dis-
ku jediný soubor.
uLT|MATIVNí oCHRANA: Jakmile máte VHD
soubor, jste v bezpečí. |ediný soubor obsa-
huje úplně celý systém. Tento soubor mů-
Žete uloŽit na USB disk, na síťoý disk, mů-
Žete jej uloŽit na online disk v internetu
a kdekoliv k němu mít přístup. Stačí jen
spusLit Vinua] PC a disk do něi připojit'

Bez práce: Stá|e jako nový
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Instalace kaŽdého programu je tak trochu
sázkou do loterie. Neasociuje si všechny
vaše soubory7 Nepřestane vám fungovat
síť? Neexperimentujte se svým odladě-
ným systémem.
Po RESTARTU JAKo NoVÝ: Na Chip DVD
naidete plnou verzi programu Returnil
System Safe 2011. Tato plná verze je shod-
ná s tou, která se běŽně prodává za75oKč.
A co Returnil umÍ? Returnil System Safe
2011 je virtualizační nástroj. od okamŽi-
ku, kdy aktivujete funkci Virtual Mode, se
věci, které začnete provádět, přestanou
ukládat do systému. Začnou se ukládat
na speciáiní Část disku a s originálnÍm
systémem se nic nestane. |akmile restar-
tujete operační systém, vše virtuálně vy-
tvořené zmizí'Výhodou toho řešení je, Že

máte plný komfort. Nemusíte nikdy vy-
tvářet diskove oddÍly, nic nastavovat'
všechno funguje automaticky.
STOP ZMĚNÁM Jakmile chcete začít pouŽí-
vat virtualizaci, klikněte na t]ačítko >Virtual
Mode< a zde zvolte >Start Virtual Mode<.
Zobrazi se okno informující o tom, Že vše,
co nyní provedete, bude při příštím restar-
tu poČítače odstraněno. Kliknutím na >oK<

tento fakt přijmete. Pár sekund se nyní sys-
tém bude přepínat do virtuálního modu.
Nyní se můŽete pustit do experimentování.
Instalujte nebezpečné proglamy, spouštěj-

Kliknutím pro zá|ohu: PeUné disky s t|ačítkem
Chystáte se koupit externí pevný disk? Zjistěte si, zda má tlačítko pro
rychlou zá|ohu. Je to ve|mi komfortní.

Je to mnohem jednodušŠí.

Prostě jen nastavíte svŮj
program pro zá|ohování
tak' Že kdyŽ stisknete tla-
Čítko na externím disku'
dojde k automatické zá|oze
50UborŮ podIe nastavení.
Nemusíte nikam klikat, nic
spoUŠtět, nic nastaVovat.

Externí disk 5 kapacitou
1 TB připojíte jak pomocí
UsB 2.0' tak pomocí UsB
3.0. Zá|oha je pak provede-
na velmi rychle.
Cena Cca 2 000Kč
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Pokud máte externi disk
připojený přes rozhraní
eSATA, mŮŽete dokonce zá-
lohovat celou partition tak,
jak je' a počítač z ní bude
Umět bootovat. V případě
havárie disku tak jen ne-
cháte zapnutý externí disk
a poČítaČ se spustí z něj.

Odo|ný disk odo|á vodě
i prachu. Nabízí rych|é při.
pojení USB 3.0 a kapacitu
640 GB' která bohatě stačí
pro zá|ohu systémU.
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Některé poČítače umí boo.
tovatiZUsBdiskŮ.
JestliŽe máte moderní po.
Čítač s USB 3.0, určitě sáh.
něte po disku s tímto roz-
hraním. Disky s UsB 3.0
mají přenosovou rych|ost
aŽ 130 MB/s, Zá|oha tedy
bude veImi rych|á.

spoleČnost Trek5tor nabíZí
svŮj disk v mnoha barev-
ných variantách' V ceně
1TB modelu je zá|ohovací
software od Nera.

ie!te_-*, --s!_u99"!i
sltysq_*-te!0!!$!!uP.L
Info www.trekstor.de/en

te soubory napadené viry instalujte nové
ov]adače' |e to úplně jedno. Cokoliv odted
a aŽ do dalšího restaltu počítače provedete,
bude zapomenuto. MůŽete kliknout na tla-
čítko >Stop Virtual Mode<, V tom případě
bude nutné restartovat systénr.

K dispozici máte také zatrŽítko >Start

Virtual Mode V/hen I staÍt Winodws<' To
znamená, Že při kaŽdém spuštění Win-
dows bude automaticky spuštěn také vir.
tuální mod. To je funkce, kterou jistě oce.

Neijednodušší
cesta: P|ná verze
nástroje RetUrnil
vám udrŽí systém
stá|e V kondici.

ní administrátoři a vůbec všichni majitelé
počítačů, u jejichž počítače se střídá více
lidí _ ti nemohou provést Žádnou trvalou
změnu v Systému'
DOKUMENW NEMAZAT: Co je nepříjemné:
Při restartu zmIzí i dokumenty, které jste
vytvořili. ]ak to změnit7 MůŽete definovat
sloŽky, které Returnil nebude obnovovat.
Pokud do nich nahrajete dokumenty či ja'
kékoliv jiné soubory, nebudou při obnově
ztraCeny. Jak sloŽku nastavit?

Klikněte na >Virtual Mode< a poté dole
zvo]te >File Managel(. Nyní klikněte
na >Define list< a dále na >Files from a]l
users on this Computer<. otevře se nové
okno. Zde klikněte na tlačítko >Add Fol-
der< a vyberte sloŽku, která bude vyjmuta
z obnovování, tedy třeba právě zmíněnou
sloŽku Dokumenty.
Náš tip: Do výjimek můŽete přidat i sloŽku
svého antivirového programu, ten se totiŽ
kaŽdý den aktualizuje a je zbytečné, abys-
te mu kaŽdým lestartem maza1i staŽené
aktualizace. Pokud vůbec antivir pouŽívá-
te: při obnovování systému je to plakticky
zbytečnost. K dispozici máte í t]ačítko
>Add File<. Jak název napovídá, slouŽí pro
přidání jediného souboru, kteý nebude
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