
Sdílíte fotografie z dovolené? Dělejte to bezpečně! 
 
Začala hlavní sezóna dovolených a cestování. A s tím i období sdílení fotografií a videí, které na cestách 

pořizujeme. Mnoho lidí již na internetu sdílí téměř cokoliv a bez velkého přemýšlení. Často stačí dvě tři 

kliknutí a to, co jste zrovna vaším telefonem nafotili nebo natočili, putuje na internet. A to mnohdy bez 

jakékoliv ochrany vašeho soukromí. 

Víte, jak svůj obsah správně chránit?  

 

Platformy, které lidé ke sdílení obsahu v takovém případě využívají, nabízí mnoho možností, jak si své soukromí 

ochránit. Platí to jak pro nejznámější sociální sítě jako je Facebook, Instagram, YouTube či Twitter, tak třeba i 

pro české Ulož.to. Na všech těchto platformách je k dispozici řada nástrojů, které vám umožní sdílený obsah 

zpřístupnit jen tomu, komu je určen. 

 

Riziko ztráty soukromí, nekontrolovaného šíření a zneužívání soukromého či dokonce choulostivého obsahu, je 

čím dál větší. Čím dál více lidí řeší problém, kdy po internetu kolují jejich fotografie, které by při troše 

přemýšlení veřejnosti rozhodně ukazovat nechtěli. Odstranit z internetu obsah, který už tam jednou nahrajeme, 

je navíc většinou velmi nesnadné, často až nemožné.  

 

 

V době dovolených je tu navíc i další riziko. Sdílením svých fotografií bez zajištění ochrany soukromí říkáme 

celému světu, že zrovna nejsme doma. Je to jak pozvánka pro zloděje. A jak se ukazuje, právě sociální sítě jsou 

v poslední době jedním z hlavních zdrojů informací pro vykradače bytů a domů. Lidé si často ani neuvědomí, že 

z jejich fotografií lze často vyčíst kde bydlí, co všechno mají doma za drahé vybavení a kde jsou zrovna na 

dovolené.  

 

Se snahou pomoci, zvýšit informovanost o těchto rizicích a poradit jak to dělat správně, přichází iniciativa 

SDÍLEJ BEZPEČNĚ. Stojí za ní společnost Za bezpečný a svobodný internet, z.s. Na edukativní webové stránce 

www.sdilejbezpecně.cz lidé najdou videa, ze kterých se dozví, proč by si měli své soukromí chránit i rady a tipy, 

jak sdílet bezpečně a chránit svůj obsah před zneužitím. 

 

Na počátku projektu byl interní průzkum společnosti Za bezpečný a svobodný internet, z. s., který doplnil již 

známá a veřejně dostupná data. 

„Nešvary při sdílení dat na internetu se týkají všech generací bez výjimky. Ti nejmladší spolu se seniory často 

sdílejí veřejně nevhodný obsah z nevědomosti. Případná rizika si neuvědomují. Mladí lidé a střední generace si je 

rizik vědoma, ale chybují z nedbalosti, mnohdy z touhy se pochlubit nebo získat lajky,“ vysvětluje David Albrecht 

ze společnosti Za bezpečný a svobodný internet.  

Projekt SDÍLEJ BEZPEČNĚ proto cílí na všechny věkové skupiny bez výjimky. 

 

„Každý, kdo přijde do kontaktu s internetem, by se měl naučit chránit své soukromí. Skvělou zprávou je, že to 

vůbec není složité. Často stačí označit jediné políčko a vaše data jsou v bezpečí. Projekt SDÍLEJ BEZPEČNĚ 

ukazuje jak na to,“ dodává David Albrecht. 

 

Před neuváženým sdílením dat ve videích varuje Alžběta Trojanová, Tomáš Matonoha či Václav Postránecký. Na 

tato varování navazují výuková videa s jednoduchými návody na správné zabezpečení dat. Videa jsou krátká a 

snadno pochopitelná i pro méně zkušené uživatele internetu.  

 

Projekt podpořila řada českých firem, které působí v oblasti internetu, technologií či bezpečnosti. Partnery jsou 

tak například společnosti CZ.NIC, Ulož.to, Forpsi, Jablotron či NEXT. 

       

„Každý den dochází v České republice k tisícům případů zneužití soukromých dat. Tato data jsou však volně 

dostupná na internetu. Skutečnou příčinou zneužití tak není zlý internet, ale my sami, protože se svými daty 

nakládáme neuváženě,“ shrnuje celý problém David Albrecht. 

http://www.sdilejbezpecně.cz/


 

 

 

VÍCE INFORMACÍ: 

www.sdilejbezpecne.cz 
David Albrecht, david.albrecht@sdilejbezpecne.cz, tel.: 602 443 138 

Za bezpečný a svobodný internet, z. s. 

 

 

 

VYJÁDŘENÍ PARTNERŮ PROJEKTU 

  
Ulož.to 

„Služba Ulož.to nabízí uživatelům celou řadu možností, jak svá data zabezpečit. Jejich využití je však zcela na uživateli. Něco 

lze bez problémů sdílet s celým světem, ale některá data jsou určena jen osobám blízkým. Tuto hranici by si měl každý velmi 

dobře uvědomit a mít jí stále na paměti. Proto jsme rádi podpořili projekt SDÍLEJ BEZPEČNĚ.“  

Tadeáš Novák, tiskový mluvčí, novak@pria.cz, 731 412 507   

 

CZ.NIC 

„Osvěta v oblasti Internetu je jednou z našich priorit. Na to, jak vhodně zacházet s internetovými daty, které se týkají 

konkrétních osob, upozorňujeme dlouhodobě, a to díky osvětovému projektu Jak na Internet nebo například v rámci 

přednášek pro studenty středních škol. Sdílení dat na Internetu je velice aktuální téma, které si pozornost rozhodně zaslouží.“ 

Ondřej Písek, ředitel marketingu sdružení CZ.NIC, ondrej.pisek@nic.cz   

 

Jablotron 

"Na své soukromí bychom si měli dávat pozor nejen v reálném životě, ale i na internetu. Nedávejme zlodějům a 

podvodníkům šanci k narušení našeho bezpečí." 

Radka Borovská, specialista marketingové komunikace, borovska@jablotron.cz, 775 780 185 

 

Forpsi 

„Projekt spojuje příjemné s užitečným; příjemné je podívat se na zábavné scénky se známými herci, užitečné je zamyslet se 

nad jejich doporučeními ohledně bezpečného sdílení na internetu. Lidé vnímají internet jako skvělou vymoženost dnešní 

doby, málokdo si ale uvědomuje rizika, která na síti číhají. Naše společnost je poskytovatelem internetových služeb, a proto 

rádi podpoříme projekt, který upozorní širokou veřejnost na rizika při sdílení informací a naučí ji, jak těmto nebezpečím 

předejít.“ 

Ilona Filípková, PR specialistka, ilona.filipkova@forpsi.com, 774 780 784 

 

NEXT 

„Bezpečí je jedna ze základních lidských potřeb. Pečujme o něj, protože jeho porušení se hojí dlouho. Doma se můžeme 

spolehnout na bezpečnostní dveře, na internetu se ale musíme spoléhat sami na sebe. Nepodceňujme to.“ 

Vendula Řehounková, marketingová specialistka, rehounkova@next.cz, 777 142 379 

http://www.sdilejbezpecne.cz/

