
Úvod do Linuxu 
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Historie 

• Linux je obdoba operačního systému UNIX, vytvořená Linusem 
Torvaldsem. Na dalším vývoji systému i aplikací dnes pracuje řada 
dobrovolníků na celém světě. Šíří se ve formě distribucí, které 
obsahují linuxové jádro a řadu programových balíků. Jeho šíření 
upravuje GNU General Public License přiložená ke každé distribuci. 
Ta zaručuje každému uživateli dostupnost zdrojových textů, jejich 
modifikaci a další šíření, které ale musí proběhnout opět formou 
General Public License - blíže viz např. www.gnu.cz nebo heslo GNU 
GPL na Wikipedii. Zatímco šíření zdrojových textů probíhá zdarma 
nebo za úhradu režijních nákladů, binární formy programů 
využívajících GPL mohou být libovolně zpoplatněny. Tím se 
vysvětluje rozdílná cena různých distribucí Linuxu - některé se šíří 
zcela zdarma, komerční distribuce  prodávané za nezanedbatelné 
částky obsahují software přidaný příslušnou firmou a většinou i 
technickou podporu. 
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Historie 

• Dlužno ještě poznamenat, že otcem myšlenky svobodného softwaru a 
zakladatelem projektu GNU GPL není Linus Torvalds, ale Richard Stalmann 
a celý projekt byl spuštěn již v roce 1984 - blíže viz www.gnu.org. Linus 
Torvalds přispěl významným způsobem k rozvoji myšlenky svobodného 
softwaru v roce 1991 právě uvolněním linuxového jádra pod licencí GNU 
GPL. Jádro (kernel) je základní součástí operačního systému, které zajišťuje 
interakci mezi hardwarem a programovým vybavením. 

• Unix i Linux jsou víceuživatelské víceúlohové systémy. Filosofií obou 
systémů je psát programy, které budou dělat právě jednu věc, a tu budou 
dělat dobře. Vstupy i výstupy programů jsou přednostně v textové podobě, 
což umožnuje výstup jednoho programu použít jako vstup jiného.  I složité 
operace se tak dají rozepsat ve formě dobře čitelných skriptů. 

• Programy spolu musí bezchybně spolupracovat a každému uživateli u 
terminálu vytvořit pocit, že počítač schovaný za terminálem je pouze jeho. 
Všechny konfigurační soubory jsou v textovém formátu, nebo se z 
textového formátu dají přeložit. 
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Přehled distribucí 

Ubuntu Debian Red Hat Cent OS Fedora Open 
SUSE 

Suse 

Desktop ano ne ano ne ano ano ano 

server ano ano ano ano ne ano ano 

GUI po 
instalaci 

ano/ne Ano? ano ne ano ano ano 

Doinstalace 
GUI 

Ano ano - ano - - - 

zdarma ano ano ne ano ano ano ne 

GUI GNOME GNOME KDE - GNOME KDE KDE 

Česká 
lokalizace 

ano ano ne ne ano ano Ne 

podpora kom kom Red Hat kom kom Novell? Novell? 
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Rozložení složek 

• Základní rozdělení složek v „rootu“ je mírně odlišné od Windows stanic 
 

bin – příkazy pro zavedení systému 
boot – obsahuje vlastní jádro (kernel), které se při zavádění načte do RAM 
dev – obsahuje zařízení připojená k PC 
etc – obsahuje konfigurační soubory různých služeb 
home – obsahuje osobní (domovské) složky uživatelů 
mnt – zde jsou připojeny (MouNTovány) datové zařízení (opt. mechaniky, HDD, 
 FlashDisky, HDD‘s partitions) 
opt – sem se instaluje další software dodatečně ručně instalován z repozitářů 
root – osobní adresár superuživatele root 
var – obsahuje data, která se mění za běhu systému (logy, web, cache apod) 
 

• Další adresáře naleznete rozepsané ve skriptech Datové sítě 
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Uživatelské účty, vlastnosti 

• Při instalaci je automaticky vytvořen účet superuživatele 
root a jeden samostatný uživatelský. 

• Pro konfigurace služeb a systému je nutné být přihlášen 
jako root, nebo alespoň zadat jeho heslo 

• Přístupová práva: r – read; w – write; x – execute 
 

 Příklad:   rwxrwxrwx 
 

– Práva jsou seřazena v pořadí: 
  uživatel skupina ostatní 

 

– Rozdělení: rwx    rwx    rwx 
   uživatel     skupina      ostatní 
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Základní nejpoužívanější příkazy 

• cd  - otevření složky 
• cd .. - skok o úroveň výš 

– Syntaxe: cd slozka 

• ls  - výpis adresáře 
• -l podrobný výpis 
• -a zobrazí i skryté soubory (označen tečkou) 
• -la kombinace předchozích 

– Syntaxe: ls –la (podrobný výpis se skrytými soubory ve 
tvaru: ) 

d rwxr-xr-x 3 user users 1024 Sep 20 13:10 soubor.txt 
Typ         přístupová práva      počet         vlastník a skupina              velikost               datum a čas modifikace                           název 
                    odkazů 
 

• Typ:    - soubor d adresář l link (odkaz/zástupce) 
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Příkazy - příklad 

• Nacházíme se v domácím adresáři uživatele user na stanici s 
názvem localhost, chceme otevřít složku plocha, podrobně 
vypsat její obsah, vrátit se o úroveň výše a vypsat obsah 
 

 user@localhost:~$ cd Desktop 
 user@localhost:~/Desktop$ ls -la 
 total 12 
 drwx r-x r-x   3 user users 4096 Sep 20 10:43 . 
 drwx r-x r-x 22 user users 4096 Sep 20 10:43 .. 
 drwx r-x r-x   2 user users 4096 Sep 20 10:44 pokus 
 - rw -r- - r- -  1 user users     65 Sep 20 10:43 soubor.txt 
 - rw -rw-r- -  1 user users     78 Sep 20 11:05 .skryty_soubor.txt 
 user@localhost:~/Desktop$ cd .. 
 user@localhost:~$ ls 
 pokus soubor.txt 
 user@localhost:~$ 
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