Seznam klávesových zkratek
Obecné klávesové zkratky (MS Office, rozšířené zkratky)
CTRL+A (vybrat vše),
CTRL+C (kopírovat),
CTRL+X (vyjmout),
CTRL+V (vložit),
CTRL+Z (zpět),
CTRL+G (přejít na),
CTRL+H (nahradit),
CTRL+K (hypertextový odkaz),
CTRL+P (otevřít dialogové okno Tisk),
CTRL+O (otevřít dokument),
CTRL+S (uložit / ukládat),
CTRL+F (najít),
DELETE (odstranit),
SHIFT+DELETE (trvale odstranit vybrané položky, bez umístění do Koše),
CTRL při přetažení položky (zkopírovat vybranou položku) – slouží i pro vícečetný výběr
např. ve formulářích, v Průzkumníku, v textu.
CTRL+SHIFT při přetažení položky (vytvořit zástupce vybrané položky),
CTRL+ŠIPKA DOPRAVA (přesunout kurzor na začátek následujícího slova),
CTRL+ŠIPKA DOLEVA (přesunout kurzor na začátek předchozího slova),
CTRL+ŠIPKA DOLŮ (přesunout kurzor na začátek následujícího odstavce),
CTRL+ŠIPKA NAHORU (přesunout kurzor na začátek předchozího odstavce),
CTRL+SHIFT a libovolná klávesa se šipkou (zvýraznit blok textu),
SHIFT a libovolná klávesa se šipkou (vybrat více než jednu položku v okně nebo na ploše
nebo vybrat text v dokumentu),
CTRL+A (vybrat vše),
ALT+ENTER (zobrazit vlastnosti vybrané položky),
ALT+F4 (zavřít aktivní položku nebo ukončit aktivní program),
ALT+ENTER (zobrazit vlastnosti vybraného objektu),
ALT+MEZERNÍK (otevřít místní nabídku aktivního okna),
CTRL+F4 (zavřít aktivní dokument v aplikacích, které umožňují současně otevřít více
dkumentů),
ALT+TAB (přepnout mezi otevřenými položkami),
ALT+ESC (procházet položkami v pořadí, ve kterém byly otevřeny),
SHIFT+F10 (zobrazit místní nabídku pro vybranou položku),
ALT+MEZERNÍK (zobrazit systémovou nabídku aktivního okna),
CTRL+ESC (zobrazit nabídku Start),
ALT+podtržené písmeno v názvu nabídky (zobrazit odpovídající nabídku),
podtržené písmeno v názvu příkazu v otevřené nabídce (provést odpovídající příkaz),
ŠIPKA DOPRAVA (otevřít další nabídku směrem doprava nebo otevřít podnabídku),
ŠIPKA DOLEVA (otevřít další nabídku směrem doleva nebo zavřít podnabídku),
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BACKSPACE (zobrazit složku o úroveň výše v okně Tento počítač nebo v Průzkumníku
Windows),
ESC (stornovat aktuální úlohu),
SHIFT při vložení disku CD-ROM do jednotky CD-ROM (zabránit automatickému přehrání
disku CD-ROM),
CTRL+SHIFT+ESC (otevřít Správce úloh).
„F“ Klávesy
F1 Nápověda
F2 Přejmenovat vybranou položku např, v Průzkumníku,
F3 Vyhledat soubor nebo složku,
F4 Zobrazit seznam panelu Adresa v okně Tento počítač nebo v Průzkumníku Windows,
F5 Aktualizovat aktivní okno,
F6 Procházet prvky obrazovky v okně nebo na ploše,
F7 Kontrola pravopisu (MS Office)
F10 Aktivovat panel nabídek v aktivní aplikaci,
Klávesové zkratky v dialogovém okně
Stisknutím kombinace SHIFT+F8 v rozšířených seznamech umožňujících výběr povolíte
režim rozšířeného výběru. V tomto režimu je možné pomocí šipek přesunout kurzor, aniž by
se změnil výběr. Výběr lze upravit stisknutím kombinace CTRL+MEZERNÍK nebo
SHIFT+MEZERNÍK. Rozšířený režim výběru zrušíte opětovným stisknutím kombinace
SHIFT+F8. Rozšířený režim výběru se zruší, pokud přesunete fokus na jiný ovládací prvek.
CTRL+TAB (přesunout mezi kartami směrem vpřed),
CTRL+SHIFT+TAB (přesunout mezi kartami směrem zpět),
TAB (přesunout vpřed mezi možnostmi),
SHIFT+TAB (přesunout zpět mezi možnostmi),
ALT+podtržené písmeno (provést odpovídající příkaz nebo vybrat odpovídající možnost),
ENTER (provést příkaz pro aktivní možnost nebo tlačítko),
MEZERNÍK (zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políčka, je-li aktivní možnost zaškrtávací
políčko),
klávesy se šipkami (vybrat tlačítko, je-li aktivní možnost skupina přepínačů),
F1 (zobrazit nápovědu)
F4 (zobrazit položky v aktivním seznamu),
BACKSPACE (otevřít složku o úroveň výše, je-li vybrána složka v dialogovém okně Uložit
jako nebo Otevřít).
Klávesové zkratky pro usnadnění
Pravá klávesa SHIFT po dobu 8 sekund (zapnout nebo vypnout funkci Filtrování kláves),
Levá klávesa ALT + levá klávesa SHIFT+PRINT SCREEN (zapnout nebo vypnout vysoký
kontrast),
Levá klávesa ALT + levá klávesa SHIFT+NUM LOCK (zapnout nebo vypnout funkci Myš
klávesnicí),
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SHIFT pětkrát (zapnout nebo vypnout funkci Jedním prstem),
NUM LOCK po dobu pěti sekund (zapnout nebo vypnout funkci Ozvučení kláves),
Logo Windows+U (otevřít Správce nástrojů).
Klávesové zkratky programu Průzkumník Windows
END (zobrazit konec aktivního okna),
HOME (zobrazit začátek aktivního okna),
NUM LOCK+znak hvězdičky (*) (zobrazit všechny podsložky pod vybranou složkou),
NUM LOCK+znak plus (+) (zobrazit obsah vybrané složky),
NUM LOCK+znak mínus (-) (sbalit vybranou složku),
ŠIPKA DOLEVA (sbalit aktuální výběr, je-li rozbalený, nebo vybrat nadřízenou složku),
ŠIPKA DOPRAVA (zobrazit aktuální výběru, je-li sbalený, nebo vybrat první podsložku).
Klávesové zkratky pro Mapu znaků
Po poklepání na znak v mřížce znaků se můžete v mřížce pohybovat pomocí klávesových
zkratek: • ŠIPKA DOPRAVA (přesunout doprava nebo na začátek dalšího řádku),
ŠIPKA DOLEVA (přesunout doleva nebo na konec předchozího řádku),
ŠIPKA NAHORU (přesunout o řádek výše),
ŠIPKA DOLŮ (přesunout o řádek níže),
PAGE UP (přesunout nahoru o jednu obrazovku),
PAGE DOWN (přesunout dolů o jednu obrazovku),
HOME (přesunout na začátek řádku),
END (přesunout na konec řádku),
CTRL+HOME (přesunout k prvnímu znaku),
CTRL+END (přesunout k poslednímu znaku),
MEZERNÍK (přepnout mezi zvětšeným a normálním režimem při výběru znaku).
Navigace v připojení Vzdálené plochy
CTRL+ALT+END (otevřít dialogové okno Zabezpečení systému Microsoft Windows NT),
ALT+PAGE UP (přepnout mezi programy zleva doprava),
ALT+PAGE DOWN (přepnout mezi programy zprava doleva),
ALT+INSERT (procházet mezi programy v naposledy použitém pořadí),
ALT+HOME (zobrazit nabídku Start),
CTRL+ALT+BREAK (přepnout klientský počítač mezi oknem a celou obrazovkou),
ALT+DELETE (zobrazit nabídku systému Windows),
CTRL+ALT+znak mínus (-) (umístit snímek celé oblasti okna klientského počítače do
schránky terminálového serveru a poskytnout stejné funkce jako při stisknutí kombinace
kláves ALT+PRINT SCREEN v místním počítači),
CTRL+ALT+znak plus (+) (umístit snímek aktivního okna v klientovi do schránky
terminálového serveru a poskytnout stejné funkce jako při stisknutí klávesy PRINT SCREEN
v místním počítači).
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Navigace v aplikaci Microsoft Internet Explorer
CTRL+A (vybrat vše)
CTRL+B (otevřít dialogové okno Uspořádat oblíbené položky),
CTRL+E (otevřít panel Hledat),
CTRL+F (spustit nástroj Najít),
CTRL+H (otevřít panel Historie),
CTRL+I (otevřít panel Oblíbené položky),
CTRL+L (otevřít dialogové okno Otevřít),
CTRL+N (spustit další instance prohlížeče se stejnou webovou adresou),
CTRL+O (otevřít dialogové okno Otevřít, stejně jako CTRL+L),
CTRL+P (otevřít dialogové okno Tisk),
CTRL+R (aktualizovat aktuální webovou stránku),
CTRL+W (zavřít aktuální okno),
F5 (aktualizovat)
F11 (celá obrazovka)
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