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Úschovny a jejich použití 



Nejprve pošta 

• dříve se běžně přikládaly přílohy k poště, což 
se vlastně děje dodnes. 

• ovšem tak jak se zlepšují technologie, zvětšuje 
se rychlost internetu, ovšem zvětšuje se i 
velikost přesouvaných dat. 



Nejprve pošta 

• aby se nezahlcovaly poštovní servery, je 
možné přiložit přílohu do určité velikosti. 

• v současné době tak max. 15 MB. 



Úschovny 

• dejme tomu, že jedete s kamarády na 
dovolenou a tam vyfotíte desítky až stovky 
fotek 

• foto po návratu přetřídíte a upravíte, potom 
nastane otázka jak se o ně podělit s kamarády 

• zejména v případě že bydlíte v různých 
koutech celé republiky 

• může se jednat o stovky MB 

 

 



Rajče 

• jednou z možností je vystavit je na bezplatný 
portál „Rajče“ 

• přístupné všem, kdo zadá pro vyhledání 
správné klíčové slovo 

• většinou nižší kvalita 



Úschovny 

• v této situaci přichází na řadu úschovny. 

• každému může vyhovovat jiný přístup a proto 
si každý oblíbí nějakou, např. 

– www.uschovna.cz 

– www.ulozto.cz 

– www.leteckaposta.cz 

 

 

http://www.uschovna.cz/
http://www.ulozto.cz/
http://www.leteckaposta.cz/


www.uschovna.cz 
• portál www.uschovna.cz se vyvíjí jako každý 

portál na webu 

• podle současných pravidel můžete poslat 
bezplatně soubor do velikosti 300 MB 

http://www.uschovna.cz/


www.uschovna.cz - ceník 



www.uschovna.cz 
• potom zbývá zadat adresu odesílatele, 

příjemce a můžeme nahrát soubory 



www.ulozto.cz 
• portál uložto je znám spíše pro možnost stažení 

hledaného software 
• ovšem poskytuje i možnost úschovny 

– zde ukázka podmínek 



www.ulozto.cz 
• potom si musíme zkopírovat údaje o zásilce, 

abychom je mohli poslat příjemcům 



www.leteckaposta.cz 
• další portál pro přeposlání velkých dat 



www.leteckaposta.cz 



www.leteckaposta.cz 



www.leteckaposta.cz 



Závěr 

• každý ze serverů má jiné podmínky, proto je 
také oblíben a používán různými skupinami lidí 

• je dobré zkusit poslat větší objem dat a 
sledovat, jak se vaše zásilka chová 

• podotýkám, že se jedná pouze o ukázku, nikoli 
výčet, nebo seznam úschoven 



Zdroje 

• http://www.rajce.idnes.cz/ 

• www.uschovna.cz 

• www.ulozto.cz 

• www.leteckaposta.cz 

 


