
10 tipů jak zrychlit Váš počítač  

 

Tip 1. - vypnutí zbytečně spuštěných programů 

Vlastníte už nějakou dobu počítač nebo notebook, nainstalovali jste si již desítku programu, 

jako jsou třeba internetové komunikační programy (ICQ, Skype, messenger, qip a mnoho 

dalších) používáte s počítačem tiskárnu, programy pro čtení PDF dokumentu a podobně a již 

teď máte pocit, že Váš počítač se neúměrně dlouho startuje a práce na něm je stále pomalejší? 

Ukážeme vám tip, jak snadnými kroky můžete vrátit zpět výkon vašeho počítače. Mnoho 

programů jsou přednastaveny tak, že si na počítači s operačním systémem Windows vynucují, 

aby byly spuštěny automaticky při startu počítače. Tedy pouze tím, že zapnete počítač se 

automaticky spouští mnoho programů, které jednak nepotřebujete mít zapnuté všechny 

najednou a hlavně většinu z nich používáte jenom občas, takže nepotřebujete, aby takový 

program běžel již při každém zapnutí počítače. Takto spuštěné programy Vám můžou snížit 

výkon počítače až o 30%. 

Řešení je v principu prosté: zakázat spouštění všem programům, které nezbytně 

nepotřebujete. Toto řešení má ale pro laika také svá  úskalí:  

1. je obtížné rozhodnout, který program je potřebný a který nikoliv 
2. v některých případech znamená zákaz spouštění zásah do registru, což je relativně 

nebezpečné při nešetrném zásahu. 
3. některé programy jsou vytrvalé - zakážete jim spouštění a ony tento zákaz dokážou obejít a 

příště se spustí znova. 

Body 2 a 3 vynecháme, ačkoliv jsou řešitelné, popis by zabral mnoho místa a určité riziko (v 

případě bodu 2) by vždy zůstalo. Zaměříme se na to, jak zakázat spouštění těch programů, na 

něž se můžeme lehce dostat, a zároveň si řekneme několik tipů, jak lze poznat ty užitečné. 

Postup 1: 

 

Klikněte na tlačítko Start, poté Všechny programy. Rozbalí se velké menu se seznamem 

nainstalovaných programů. Mezi najděte dvě složky, které se jmenují „Po spuštění“ nebo 

„Startup“ (na Vašem počítači se dle konfigurace může vyskytovat pouze jedna z nich nebo 

obě dvě). Tyto složky obsahují zástupce některých (ale ne všech, viz bod 2 výše) programů, 

které počítač po startu automaticky spustí.  Stačí tedy smazat ty nepotřebné a restartovat 

počítač - bez zbytečně spuštěných programů poběží Váš počítač rychleji. Pokud jste však laik, 

a nejste si jistý, který program nepotřebujete mít spuštěný k Vaší práci, zvolte namísto mazání 

bezpečnější cestu: ikonu programu, který nechcete spouštět, nemažte, ale přetáhněte ji myší 

jinam (například si průzkumníku Windows vytvořte na disku "C" složku "Záloha - po 

spuštění" a do ní tyto ikony přesuňte). Poté restartujte počítač, nějakou dobu na něm pracujte 

a vyzkoušejte všechny vaše běžné činnosti - pokud zjistíte že je v něčem problém, je 

jednoduché přetáhnou ikonu ze zálohy zpět do Start - Všechny Programy - Po spuštění a 

ztracenou funkci tak obnovit. 

 

 



Postup 2: 

 

V některých případech lze snadno zakázat spouštění i programům, na které se pomocí Cesty 1 

nedostanete. Prohlédněte si pravou dolní část obrazovky. V terminologii Windows se jí říká 

"Oznamovací oblast". Uvidíte tam obvykle (vedle hodin) ikony některých běžících programů. 

Najedete-li nad některou z ikon kurzorem myši, po chvilce by se mělo objevit žluté okénko s 

popisem a názvem příslušného programu. Usoudíte-li, že program je nepotřebný, zkuste na 

ikoně klepnout tlačítkem myší (levým nebo pravým, to bývá různé). Obvykle se rozbalí menu, 

v němž hledejte položku nazvanou Možnosti, Nastavení, Settings nebo Options - tato položka 

otvírá okénko s různými nastaveními daného programu. Pak už je to „detektivní práce“ najít 

volbu, která vypne automatické spouštění programu (každý program se chová úplně jinak - 

obvykle je třeba odškrtnout políčko s názvem, jenž je variací na "Spouštět program 

automaticky při startu Windows", anglicky něco na způsob "Start program when Windows 

start". Dle zkušeností bývá tento postup úspěšný cca v 40% případů).  

 

Ptáte se, jak poznat, který program je důležitý?  

Odborník postupuje tak, že odstraní programy, u nichž je obecně známo, že jejich 

automatické spouštění je zbytečné. U zbytku se Vás seriózní odborník zeptá: "používáte ještě 

tento program, hru, editor, chatovací program?". Laik by měl postupovat opačně: vypnout 

programy, které používá zřídka nebo vůbec, a na neznámé se zeptat zkušenějšího kamaráda. 

"Spouští se mi program XY je potřebné, aby se spouštěl hned po startu?"  

Doporučení z praxe: Nikdy nedejte na mínění jediné osoby. 

TIP: Někdy je složité poznat, o jaký program se jedná. Pokud to není jasné z názvu, můžete 

(ve složce Po spuštění) kliknout na ikonu programu pravým tlačítkem myši a zvolit 

Vlastnosti. Otevře se okno Vlastností, v němž na kartě Zástupce uvidíte, v jaké složce je 

program umístěn: toto někdy pomůže identifikovat program. 

Upozornění:  

 

Nepoužívejte tento návod bezhlavě. Rizikem postupu je, že bude omylem vypnuta 

komponenta nutná k fungování některého z potřebných programů (samotný operační systém 

se takto poškodit nedá). Je vhodné postupovat s rozmyslem, spolehnout se na svůj zdravý 

úsudek a pokud možno si všechny provedené úpravy pečlivě zapsat. V případě, že vzniknou 

problémy a bude nutné vyhledat pomoc odborníka, zápisky pomohou. Je lehčí napravit 

problém popsaný "Omylem jsem si vypnul automatické spouštění programu XY", nežli "Byla 

tam taková ikona, myslím že zelená nebo možná červená, a asi někam zmizela“. 

 

 

 



Tip 2. - neukládání souborů na pracovní plochu 

Pracovní plocha je to, co se zobrazí, jsou-li všechna okna zavřena - barevné pozadí, krajinka 

či jiný obrázek, a zástupci často používaných programů a souborů. 

 

Mnozí uživatelé využívají pracovní plochu i k tomu, že na ni ukládají přímo soubory stažené 

z internetu, popřípadě dokumenty, tabulky apod., s nimiž zrovna pracují. 

 

Kupodivu, ačkoliv tento styl práce vypadá logicky, není příliš doporučován: a to ani v 

technických diskuzích na internetu, ani samotnou firmou Microsoft - autorem operačního 

systému Windows. Správný styl práce by měl vypadat tak, že soubory samotné umístíte do 

jiné složky (například Dokumenty), a na samotnou pracovní plochu umístíte pouze jejich 

zástupce. Zástupce od souboru poznáte tak, že jeho ikona v levém dolním rohu zobrazuje 

"zahnutou" šipku.  

Zkuste to také - je to jednoduchý tip zadarmo a je možné, že Váš počítač se Vám odmění o 

něco pružnějším chodem. 

Podrobnější informace - několik dedukcí: 

- při zobrazení plochy což je relativně častá operace, operační systém "nahlédne" do obsahu 

souborů, které jsou na ní umístěny. Je rychlejší nahlédnout do zástupce (což je velmi malý 

soubor), než do například 10MB velkého textového souboru. 

- obsah plochy (nebo její část) operační systém ukládá do paměti. Jsou-li na ploše velké 

soubory, operační systém pro toto ukládání potřebuje více paměti. A čím více máme zabrané 

paměti, tím pomalejší je počítač. 

- Poslední dedukce: doporučovala by tento tip samotná firma Microsoft, kdyby nebyl alespoň 

trochu prospěšný? 

 

 

 



Tip 3. - vhodné nastavení vizuálních efektů 

Moderní operační systémy rodiny Windows zpříjemňují práci mnoha pohlednými grafickými 

efekty: Vysouvání menu je animováno, zobrazené nabídky se pozvolna rozsvěcují a hasnou, 

okna a ikony jsou stínovány atd. Za vše se ale platí, v tomto případě výkonem počítače, který 

je na vizuální efekty spotřebováván. 

Pokud tedy upřednostňujete výkon před vzhledem, vypněte z grafických efektů vše co 

nepotřebujete: odměnou vám bude zrychlení mnoha běžných činností. 

 



 

Postup nastavení:  

1. Otevřete menu Start, klikněte pravým tlačítkem na Tento počítač, vyberte Vlastnosti.  
2. Otevře se okno vlastností, přepněte se na kartu Upřesnit, v rámečku Výkon stiskněte tlačítko 

nastavení.  
3. Otevře se okno Možnosti výkonu, přepněte na kartu Vizuální efekty, přepněte nastavení na 

Vlastní a zrušte označení u všech efektů, které nepotřebujete. 
4. Veškerá otevřená okna uzavřete stiskem OK. 

Nebojte se trochu experimentovat: vypínejte efekty po jednom, prohlédněte si, zda vám 

změny vyhovují a postup několikrát opakujte. 

 

Poznámka: Popisovaný návod platí pro Windows XP. Pro Windows Vista se může postup v 

detailech lišit, princip je však stejný. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tip. 4 - více místa na disku i zadarmo 

Pokud Vám dochází místo na disku, není třeba hned platit několik tisíc korun za větší disk. 

Existuje pár velmi jednoduchých triků, které zaberou jen několik desítek minut a pomohou 

získat volné místo okamžitě:  

 

A) Vymažte dočasné soubory internetu 

Spusťte Internet Explorer, v menu "Nástroje" zvolte "Možnosti internetu" a poté "Odstranit 

soubory". Na vedlejším tlačítku "Nastavení" můžete navíc zmenšit množství místa 

vyhrazeného pro tyto soubory, aby se získané volné místo znova rychle nezaplnilo. 

 

B) Odinstalujte programy, které nepoužíváte. 
 

Pokud umíte odinstalovat programy, získáte tak rychle spoustu místa. Zaměřte se zejména na 

nepoužívané hry - mnoho her je co se týče místa na disku přímo nenasytnými. Po 

odinstalování programu proveďte restart počítače, abyste se ujistili že vše funguje. 

 

 

Upozornění:  

 

 

Hlavním rizikem postupu je, že bude omylem odinstalován program nutný pro Vaši práci. Je 

vhodné postupovat s rozmyslem, spolehnout se na zdravý úsudek a všechny provedené úpravy 

pečlivě zapsat. Pokud jste omylem odinstalovali potřebný program a máte originální 

instalační CD,  obvykle se "nic neděje" - program nainstalujete znova. 

 

 

C) Promažte elektronickou poštu 
 

Videa, prezentace, obrázky atd., které Vám posílá 3x denně Váš vtipný kamarád, zůstávají 

uloženy ve Vaší poště a zabírají obrovská kvanta místa, i když je odstraníte ze složky 

Doručená pošta. Stručný návod jak na to je určen uživatelům oblíbeného klienta Outlook 

express: Otevřete složku Odstraněná pošta (funguje podobně jako Koš na ploše, veškeré 

smazané e-maily zůstávají v této složce). Teprve až je smažete ze složky Odstraněná pošta, 

definitivně zmizí. Zaměřte se hlavně na soubory s přílohami (označené kancelářskou 

svorkou), ostatní jsou z hlediska úspory místa nevýznamné. 

 

 

 

 

 

 



D) Promažte zbytečné soubory ve složce Dokumenty 
 

Otevřete složku Dokumenty (je dostupná v menu Start) a prohlédněte si, co obsahuje. 

Zejména její podsložky s názvy jako Hudba, Video, Filmy, Obrázky apod. mohou 

obsahovat množství velkých souborů, o nichž jste ani netušili, že je máte. Mnoho programů 

má zlozvyk vytvořit si automaticky ve složce Dokumenty vlastní podsložku a ukládat do ní 

"dočasně" (tj. navěky) množství zbytečných souborů. 

 

TIP: Pomocí menu Zobrazit přepněte zobrazení na Podrobnosti, kdy uvidíte i velikost 

jednotlivých souborů - zaměřte se na ty velké a neztrácejte čas malými. 

 

  

Upozornění:  

 

 

Hlavním rizikem postupu je, že omylem smažete užitečná data. Bezpečné a efektivní je mazat 

velké multimediální soubory, tj. videa, prezentace, obrázky. Zkuste každý soubor před 

smazáním otevřít poklepáním, tím zjistíte jeho obsah. Na závěr vysypte koš! 

Tohle je jednoznačně nejjednodušší tip, přesto opomíjený spoustou uživatelů. Okamžitě 

můžete získat řádově stovky MB volného místa.  

 

 

 

 

 

 



Tip 5. - defragmentace disku na Windows 

Defragmentace disku je silný, avšak málo používaný nástroj - součást Windows - který Vám 

pomůže zrychlit Váš počítač. Defragmentaci je vhodné používat několikrát do roka, např. 1x 

za 3 měsíce.  

 

Ačkoliv soubory na Vašem disku se uživateli jeví "vcelku", ve skutečnosti jsou po několika 

měsících používání obvykle rozsekány na malé kousky, které jsou fyzicky umístěny na 

různých místech pevného disku. Čtení souboru proto může trvat relativně dlouho, protože 

počítač musí při čtení "přeskakovat" na různá místa disku, což pochopitelně práci počítače 

zpomaluje. Defragmentace kousky souborů spojí za sebe, takže čtení souboru se zrychlí 

(někdy i několikanásobně). 

Postup, jak spustit defragmentaci: 

 

Otevřete menu Start, vyberte položku Tento počítač, na názvu disku - obvykle Místní disk 

(C:) - klikněte pravým tlačítkem a v rozbaleném menu vyberte položku Vlastnosti. Otevře se 

okno vlastností disku, v němž kliknete na záložku s názvem Nástroje a vyberete tlačíko 

Defragmentovat (viz obrázek).  

Poté již jen stisknete tlačítko Defragmentovat a necháte počítač, aby všechny soubory 

„seřadil“. Defragmentace je bezpečná a obvykle nevyžaduje žádné odborné znalosti, avšak je 

třeba mít na paměti tyto skutečnosti: 



- defragmentace trvá několik hodin (vhodné je spuštění přes noc) 

- po dobu defragmentace není vhodné spouštět jakékoliv jiné programy, hýbat myší, psát na 

klávesnici atd.  

Pokud defragmentace přes noc "nedoběhne", nic se neděje. I tak bylo uděláno kus práce. 

Defragmentaci prostě ukončete tlačítkem Zastavit a příští noc ji spusťte znova, napodruhé 

už se obvykle podaří vše dokončit.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tip 6. - správné nastavení “Virtuální paměti” 

Správně nastavená Virtuální paměť může mnohdy výrazně urychlit Váš počítač. Operační 

systém ve Vašem počítači používá část pevného disku jako tzv. virtuální paměť – do této 

paměti si běžící programy ukládají data, která potřebují mít rychle k dispozici. Virtuální 

paměť obvykle počítač za běhu podle momentální situace zvětšuje či zmenšuje. Toto opatření 

šetří místo na disku, avšak každá změna velikosti virtuální paměti je extrémně pomalá 

operace. Pokud tedy máte dost místa na disku, je lépe nastavit velikost virtuální paměti 

napevno – počítač se tak celkově zrychlí. 

Na jakou velikost nastavit virtuální paměť 

“Nejlepší hodnota” neexistuje. Obvykle se doporučuje aplikovat některé z těchto pravidel:  

 nastavit velikost virtuální paměti na dvojnásobek velikosti paměti fyzické (RAM).  
 nastavit velikost paměti na maximální velikost z rozsahu, na kterou ji nastavuje počítač, 

případně počítačem “doporučenou hodnotu” (viz dále) 
 použít některou z v současné době obvyklých velikostí:  1024 nebo 2048 MB (megabyte) 

Nemusíte se bát nastavit virtuální paměť “nepřesně”, tedy např. místo 512 MB nastavit 

zaokrouhlených 550 MB. Důležité je nenastavit velikost příliš malou (nastavení pod 100 

MB důrazně nedoporučujeme). 

 

Upozorněné:  

Rizika při dodržení předepsaného postupu velmi malá. Při nastavení malé velikosti může být 

počítač místo zrychlení naopak zpomalen, zapište si proto původní hodnoty, abyste mohli vše 

v případě potřeby vrátit zpět. 

 

 



Postup nastavení virtuální paměti – Windows XP, Windows Vista: 

  

1. Otevřete menu Start, klikněte pravým tlačítkem na Tento počítač, vyberte Vlastnosti.  
2. Otevře se okno vlastností, přepněte se na kartu Upřesnit, v rámečku Výkon stiskněte tlačítko 

Nastavení.  
3. Otevře se okno Možnosti výkonu, přepněte na kartu Upřesnit, v rámečku Virtuální paměť 

stiskněte tlačítko Změnit.  
4. Otevře se okno virtuální paměť (viz obr.), zvolte Vlastní velikost a nastavte Počáteční velikost 

a Největší velikost na shodné hodnoty vámi zvolené velikosti Virtuální paměti. V rámečku 
dole vidíte aktuální hodnoty a doporučenou velikost.  

5. Poté stiskněte tlačítko Nastavit. Tím se změny aktivují. Nakonec všechna otevřená okna 
zavřete stiskem OK. 

Aby se změny projevily, je obvykle třeba počítač restartovat.  

Windows Vista: 

1. Otevřete menu Start, klikněte pravým tlačítkem na Počítač, vyberte Vlastnosti.  
2. Otevře se okno vlastností, klikněte na odkaz Upřesnit nastavení systému, v nově otevřeném 

okně v rámečku Výkon stiskněte tlačítko Nastavení.  

Další postup (body 3-5) je shodný s Windows XP (viz obr.). 

Poznámka: V některých verzích operačního systému může být postup, názvy tlačítek atp. 

mírně odlišné. 



Tip 7. - vhodné nastavení pozadí pracovní plochy 

Mnoho uživatelů má jako pozadí pracovní plochy nastaven obrázek: některou z krajinek 

dodávaných s Windows nebo třeba obrázek z dovolené. Máte-li však problémy s rychlostí 

počítače, je vhodnější obrázek na pozadí vypnout a místo toho nastavit jednobarevnou 

pracovní plochu. 

 

Obrázek výkonu počítače při zapnutém obrázku. 

 

Vliv nastavení plochy na výkon přesvědčivě ukazuje následující graf: Byl pořízen na 

výkonném a dobře udržovaném počítači při minimálním množství spuštěných programů. Na 

horním grafu je vidět, kolik procent výkonu procesoru zabrala jednoduchá akce: minimalizace 

okna roztaženého přes celou obrazovku, jinými slovy zobrazení pracovní plochy. 

 

V červeném obdélníku vidíte výkonové špičky v době, kdy byla jako pozadí nastavena běžná 

fotografie o velikosti cca 500 kB. Procesor byl pouhým zobrazením fotografie vytížen 2-3 

sekundy na 16-20% svého výkonu. Na dostatečně výkonném počítači toto vytížení téměř 

nepocítíte, starší stroje jsou však zbytečně zpomalovány. 

Modrý obdélník ukazuje tutéž akci při vypnuté fotografii a nastaveném jednobarevném 

pozadí. Špičky dosahují pouze 4-6%, náročnost je tedy cca čtvrtinová. 



Postup jak vypnout obrázek na pozadí: 

 

.  

Zobrazte pracovní plochu, klepněte na volné místo pravým tlačítkem a v rozbaleném menu 

vyberte Vlastnosti. Poté klikněte na záložku Plocha, jako obrázek na pozadí nastavte 

"Žádný", vyberte místo toho vhodnou Barvu pozadí a nakonec změny potvrďte tlačítkem 

OK - viz obrázek. 

Poznámka: Popisovaný návod platí pro Windows XP. Pro Windows Vista se může postup v 

detailech lišit.  

 



Tip 8. – vyčištění složky pro rychlejší spouštění programů 

Windows XP zavedly užitečnou funkci, která pomáhá programům startovat rychleji. Jedná se 

o tzv. "prefetcher", který velmi zhruba řečeno funguje tak, že si "kopie" často spouštěných 

programů ukládá do speciální složky, kde je pak může spustit rychleji. Tato složka je ovšem 

po pár měsících zanesena již nepoužívanými programy, jejím vyčištění tedy mírně zrychlíme 

především start počítače.  

Postup vyčištění: 

- Otevřete menu Start a Tento počítač 

- Otevřete Místní disk (C:), poté složku Windows, poté složku Prefetch. Tato složka by měla 

obsahovat řádově několik desítek souborů, jejichž jména vypadají nějak takto: 

RUNDLL32.EXE-451FD8C0.pf (vždy jméno programu, následované pomlčkou a 

osmiznakovým řetězcem, případně s příponou ".pf") 

- Smažte celý obsah složky Prefetch. Samotnou složku nemažte, pouze soubory v ní! 

- Restartujte počítač 

Prefetcher si při restartu opět tuto složku naplní (proto první restart bude relativně pomalý), 

avšak nyní pouze čerstvými programy, tedy těmi aktuálně používanými. Toto čištění je 

vhodné opakovat pravidelně v intervalu 2-3 měsíců. 

 

Upozornění:  

 

- Na systémech Windows XP je smazání obsahu složky Prefetch prakticky bez rizika. Protože 

se však složka Prefetch nachází v systémové složce Windows, je třeba dbát velké opatrnosti, 

aby nedošlo nechtěně ke smazání jiných souborů či složek. Pokud se nepovažujete za znalé 

uživatele a máte obavy, že byste mohli omylem smazat "něco jiného", raději uvedený návod 

nepoužívejte. Složka Windows obsahuje operační systém, takže smazání nesprávných 

souborů může vést v extrémním případě až k nefunkčnosti celého počítače. 

- Na systémech Windows Vista nebyl uvedený návod testován; nemůžeme jej tedy doporučit.  

 

 

http://vycistitpocitac.cz/__glossary.html#slo%C5%BEce
http://vycistitpocitac.cz/__glossary.html#t%C5%99eba
http://vycistitpocitac.cz/__glossary.html#velk%C3%A9
http://vycistitpocitac.cz/__glossary.html#pokud
http://vycistitpocitac.cz/__glossary.html#m%C3%A1te
http://vycistitpocitac.cz/__glossary.html#omylem
http://vycistitpocitac.cz/__glossary.html#n%C3%A1vod
http://vycistitpocitac.cz/__glossary.html#opera%C4%8Dn%C3%AD
http://vycistitpocitac.cz/__glossary.html#p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B
http://vycistitpocitac.cz/__glossary.html#po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De
http://vycistitpocitac.cz/__glossary.html#vista


Tip 9. – ochranu Vašeho soukromí: zajímavá nastavení 

Jak zakázat programu Window Media Player ukládat historii přehraných 

souborů 

Program Windows Media Player si pamatuje seznam souborů, které jste v něm přehráli 

(videa, hudbu). Ačkoliv toto ukládání je užitečné v tom smyslu, že při příštím přehrání lze 

uvedené soubory otevřít rychleji, z hlediska ochrany soukromí může být vhodné tuto funkci 

vypnout. 

 

Postup nastavení: 

 
 

 

- Otevřete program Windows Media Player  

- Otevřete menu Nástroje, poté Možnosti 

- Otevře se nové okno s nastavením programu, v něm zvolte záložku Osobní údaje 

- Dole v rámečku Historie zrušte zaškrtnuté políčka Ukládat v přehrávači historii souborů 

a adres URL a potvrďte stisknutím OK 

- Tip: prohlédněte si i další volby na záložce Osobní údaje a zrušte zaškrtnutí těch, které 

nepokládáte za vhodné. 

Popsaný návod platí pro program Windows Media Player verze 11. V jiných verzích může být 

postup nastavení mírně odlišný.  



Tip 10. – kde jsou uchovávány seznamy souborů, se 

kterými jste pracovali 

Přemýšleli jste někdy nad tím, kde si počítač uchovává seznamy souborů (obrázky, videa, 

dokumenty Word apod), které jste naposled otevřeli, a které máte snadno přístupné v menu 

"Start", položka "Poslední dokumenty"?  

K uložení těchto souborů slouží speciální složka "Recent", která je umístěna relativně skrytě 

v "hlubinách počítače".   

Návod jak zobrazit obsah této složky:  

1. Otevřete menu Start, položka Tento počítač 
2. Otevřete poklepáním Místní disk (C:), poté složku Documents and settings 
3. Tato složka obsahuje podsložky pojmenované podle jednotlivých uživatelů. Otevřete složku, 

která odpovídá Vašemu uživatelskému jménu (např. TOMÁŠ) 
4. Otevřete složku pojmenovanou Poslední dokumenty nebo Recent 

Obsah složky závisí na nastavení Vašeho počítače. Typicky zde nalezenete několik desítek až 

stovek odkazů, ukazujícich na soubory, které jste v minulosti otevřeli. Zatímco v menu Start, 

položka Poslední dokumenty vidíte pouze 15 naposledy otevřených dokumentů, zde se těchto 

důvěrných dat ukládá daleko více.  

 

Poznámka: Uvedený postup platí pro operační systém Windows XP. V operačním systému 

Windows Vista je postup mírně odlišný  

Jak vymazat tato citlivá data 

Chcete-li obsah této složky smazat, můžete tak učinit prakticky bez rizika. Je důležité 

přesvědčit se, že mažete pouze tzv. zástupce, tedy odkazy na soubory, nikoliv soubory 

samotné. Zástupce od souboru poznáte tak, že jeho ikona v levém dolním rohu zobrazuje 

šipku. Zástupci se mažou stejným způsobem jako jakékoliv jiné soubory ve Windows.  

 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: 

Tento návod obsahuje nezávazná doporučení pro údržbu operačního systému Windows. Tato 

doporučení jsou poskytována ZDARMA a v dobré víře. Autor tohoto návodu NERUČÍ za 

jejich správnost, vhodnost pro konkrétní účely, případné tiskové chyby nebo změny, ke 

kterým došlo v době po publikování. Veškeré zde uvedené návody používáte z vlastní vůle a 

NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. 


