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1 Úvod do systému

V této kapitole, určené převážně pro naprosté začátečníky, najdete několik tipů, které 
vám poslouží při zapnutí počítače a startu systému, přihlašování k systému a také při 
vypnutí počítače. Trochu mimo v pořadí se v této kapitole dočtete, jak pracovat s okny 
pro nastavení systému a  jak si vytvořit účet Microsoft. Hned od  příští kapitoly totiž 
budete tyto informace potřebovat.

1 Jak získat Windows 10
V době psaní této knihy lze získat Windows 10 zdarma, pokud si kupujete nový počítač 
nebo pokud přecházíte z nižších verzí systému (Windows 7, Windows 8.1). Je docela 
dobře možné, že ve vašem systému se již v oznamovací oblasti hlavního panelu (vpravo 
dole) zobrazila bílá ikona Windows. Klepnete-li na ni, můžete si nový systém rezervo-
vat a krátce na to dostanete informaci, že si můžete Windows 10 stáhnout a instalovat. 
Více informací získáte na webové stránce https://www.microsoft.com/cs-cz/windows/
windows-10-upgrade. 

2 Jak spouštět systém
O spouštění operačního systému Windows 10 (dále jen Windows 10) se nemusíte nijak 
starat. Spustí se vždy automaticky, jakmile zapnete nebo restartujete počítač. Je však 
třeba, abyste sledovali, co se při startu systému děje. Dojde-li k neobvyklým událostem 
(mezi ně se nepočítá aktualizace systému), je možné, že je systém zavirován. 

3 Aktivace systému
Po prvním spuštění je třeba systém aktivovat, jinak jej nebudete moci plnohodnotně 
používat. Kód jste získali při instalaci systému, měl by vám přijít prostřednicím elek-
tronické pošty. Pro aktivaci ale musíte něco udělat. Stiskněte tlačítko Start (v  levém 
dolním rohu) a dále zvolte položku Nastavení. Pak v okně Nastavení postupně klepněte 
na tlačítka Aktualizace a zabezpečení  Aktivace  Zadat kód Product Key. Toto 
číslo má 25 míst, zhruba v tomto tvaru XXXX- XXXX- XXXX- XXXX- XXXX. Je třeba, 
abyste v okně Zadat kód Product Key zapsali do prázdného pole tento kód. Pomlčky se 
vyplňují automaticky. Tento kód také můžete do tohoto pole zkopírovat, pokud jste jej 
získali v elektronické podobě. 

Aktivační kód lze zadat i  z  okna Systém    Základní informace o  počítači, jak se 
popisuje u tipu č. 6. 

4 Jak se přihlásit k systému
Start systému se zastaví na přihlašovací obrazovce, která si od vás vyžádá způsob přihlá-
šení a heslo. Pokud je v počítači zřízeno několik účtů, je ještě navíc třeba nejdříve zvolit 
účet, kterým se budete přihlašovat. 
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Seznam účtů, které jsou k dispozici, je umístěn na přihlašovací obrazovce v levém rohu 
dole. 

Ve výchozím stavu se budete k systému přihlašovat heslem, které vám přidělí správce 
počítače (administrátor). 

Sami potom můžete zvolit po klepnutí na odkaz Možnosti přihlášení, zda se budete 
přihlašovat heslem, prostřednictvím PINu nebo obrázkovým heslem.

O  tom, jak změnit přihlašovací heslo a  způsob přihlašování, se dočtete v  této knize 
v tipech č. 22 nebo 796–804.

5 Co lze nastavit z přihlašovací obrazovky
Vpravo dole na  přihlašovací obrazovce nejdete sadu čtyř tlačítek, pomocí nichž lze 
nastavit zásadní změny ještě předtím, než se k systému přihlásíte. Odprava: 

 � Vypnout  – Rozevře se nabídka, která umožní počítač uvést do  režimu spánku, 
vypnout nebo restartovat. Tady buďte opatrní, pokud se znovu přihlašujete k počíta-
či, který je v režimu spánku. Hrozí ztráta neuložených dat.

 � Usnadnění přístupu – Již teď lze určit některá usnadnění pro postižené občany, jako 
je třeba lupa předčítání nebo klávesnice na obrazovce.

 � Připojit k internetu – Otevře se podokno pro připojení počítače k síti.
 � Změnit klávesnici a jazyk – Zobrazí se nabídka dostupných jazyků a klávesnic.

6 Jak zjistit výkon počítače
Pro úspěšnou práci s  OS Windows 10 by měl mít váš počítač přinejmenším tyto 
parametry:

 � Procesor: 1 GHz nebo rychlejší. 
 � Paměť RAM: 1 GB pro 32bitový systém nebo 2 GB pro 64bitový systém.
 � Volné místo na pevném disku 16 GB pro 32bitový systém nebo 20 GB pro 64bitový 

systém.
 � Grafický adaptér s podporou standardu Microsoft DirectX 9 a ovladačem WDDM 

1.0.
 � Chcete-li využívat dotykové funkce, potřebujete tablet nebo monitor podporující 

vícenásobný dotyk.
 � Pro přístup k webu Windows Store, stahování a spouštění aplikací je zapotřebí aktiv-

ní připojení k internetu a rozlišení obrazovky alespoň 1024 × 600.
Chcete-li zjistit výkon svého počítače, na pracovní ploše Windows otevřete pravým tla-
čítkem myši místní nabídku a z ní zadejte příkaz Vlastnosti. Otevře se okno Systém  
Základní informace o  počítači, kde můžete zjistit parametry hlavních součástí 
počítače. 
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Obrázek 1.1: Informace o počítači a o systému

7 Jakou verzi Windows 10 máme ve svém počítači? 
Někdy je skutečně dobré vědět, s jakou verzí systému Windows 10 člověk pracuje. Tuto 
informaci lze získat například v okně Informace o počítači (viz obrázek 1.1) nebo také 
v  okně, které otevřete z  nabídky Start    Systém    O  systému. V  úvahu připadají 
systémy Windows 10 Home a Windows 10 Pro. 

8 Jak aktivovat obrazovku Start
Nabídku Start, a tedy i obrazovku Start zpřístupníte stiskem tlačítka Start úplně vlevo 
na hlavním panelu.

Jestliže se hlavní panel skrývá, stejnou službu vykoná stisk klávesy Windows. 

9 Jak ukončit Windows 10 z nabídky Start
Chcete-li vypnout počítač, a současně tedy ukončit systém Windows 10, nejdříve ukon-
čete všechny spuštěné aplikace. Neuděláte-li to, potom vás na  tuto skutečnost systém 
upozorní nebo je ukončí za vás, pak ale hrozí ztráta neuložených dat. 

Potom stiskněte tlačítko Start a z nabídky Start zvolte položku Vypnout. Z rozevřené 
podnabídky pak volze příkaz Vypnout. Neodcházejte od počítače, dokud se operační 
paměť neuklidí a počítač se nevypne; vždy hrozí, že vás ještě může systém na nějakou 
chybičku upozornit. 

začátečník

začátečník

začátečník



Úvod do systému38

10 Jak ukončit systém z okna Vypnout Windows
Před ukončením systému je třeba zavřít všechny aplikace. Potom klepněte na pracovní 
plochu, aby bylo jisté, že právě plocha je aktivní, a stiskněte klávesovou zkratku Alt+F4. 
Otevře se okno Vypnout Windows jako na  obrázku 1.2. Z  rozevíracího seznamu 
Co chcete s počítačem udělat? zvolte položku Vypnout a pak stiskněte tlačítko OK. 
Sledujte průběh vypínání systému a buďte připraveni zasáhnout.

Obrázek 1.2: Okno Vypnout Windows

11 Odhlášení
Je-li v počítači zřízeno více účtů, můžete se od svého účtu odhlásit a umožnit přístup 
jinému uživateli, aniž byste přitom vypínali nebo restartovali počítač. 

Nejdříve ukončete všechny aplikace, v opačném případě hrozí ztráta neuložených dat. 
Odhlásit se můžete z pracovní plochy stiskem klávesové zkratky Alt+F4. V otevřeném 
okně Vypnout Windows (viz obrázek 1.2) zvolte z  rozevíracího seznamu Co chcete 
s počítačem udělat? položku Odhlásit se. 

Nechte systém chvíli pracovat. Potom se opět zobrazí přihlašovací obrazovka a může se 
přihlásit jiný uživatel. 

12 Odhlášení z nabídky Start
Jako první položka nabídky Start (stisk klávesy Windows) se nabízí jméno přihlášeného 
uživatele. Klepnutím na tuto položku se rozevře nabídka, z níž lze zadat příkaz Odhlásit 
se – viz obrázek 1.3. 

začátečník
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Nezapomeňte před odhlášením ukončit programy a zavřít všechny rozpracované úlohy. 
Pokud to neuděláte, systém vás na to upozorní, ale lepší je na to nespoléhat.

13 Režim spánku
Přejde-li systém do  režimu spánku, zůstanou spuštěné všechny běžící aplikace a ote-
vřené všechny rozpracované soubory, počítač však vypne pevné disky a nechá pohas-
nout monitory. Počítač přechází do režimu snížené spotřeby. 

Není tedy třeba ukončovat aplikace a zavírat otevřená okna. Systém uvedete do režimu 
spánku z nabídky Start (stisk klávesy Windows) zadáním příkazu Vypnout  Režim 
spánku.

Režim spánku ukončíte jakýmkoli pohybem myši nebo stiskem významové klávesy.

Systém umožní nastavit automatický přechod do režimu spánku po rozpoznání nečin-
nosti. Více o tom čtěte v tipu č. 739.

14 Přepnutí mezi uživateli
K počítači může být současně přihlášeno několik uživatelů, pracovat však může pouze 
jeden. Chcete-li umožnit práci jinému uživateli, je třeba využít možnosti přepínání mezi 
uživateli. 

Nemusíte ukončovat aplikace ani zavírat okna s dokumenty. Klepněte na pracovní plo-
chu a  stiskněte klávesovou zkratku Alt+F4. Otevře se okno Vypnout Windows – viz 
obrázek 1.2. Z  rozevíracího seznamu Co chcete s  počítačem udělat? zvolte položku 
Vypnout a pak stiskněte tlačítko OK. 

Za  chvíli se zobrazí přihlašovací obrazovka  – nyní se může k  počítači přihlásit další 
uživatel. 

Pokud budete chtít pracovat opět vy, je třeba, aby jiný uživatel opět vydal výše uvede-
ným postupem příkaz k přepnutí mezi uživateli.

Pokud by bylo už třeba počítač vypnout, je nutné, aby se odhlásili všichni uživatelé (viz 
tip č. 11).

15 Přepnutí mezi uživateli z nabídky Start
Zpřístupníte-li obrazovku Start (stiskem klávesy Windows), najdete název svého účtu 
nahoře jako první položku nabídky Start. Klepnutím na toto místo dostanete nabídku 
s přehledem všech uživatelů, kteří v tomto počítači mají zřízený účet. 

Klepnete-li na  položku s  jménem uživatele, systém umožní přístup k  systému právě 
tomuto uživateli. Jen je třeba, aby se přihlásil některým z  výše uvedených typů 
přihlášení.

začátečník
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Obrázek 1.3: Přepnutí mezi uživateli z nabídky Start

16 Restart systému
K restartu systému je třeba sáhnout tehdy, dostanete-li se do potíží nebo si to vyžádá 
změna nastavení nebo aktualizace systému či některé z instalovaných aplikací.

V žádném případě nesmíte restartovat systém stiskem tlačítka RESET na skříni počí-
tače; toto tlačítko používejte jen tehdy, jestliže není možné restartovat počítač přede-
psaným způsobem.

Dříve než přistoupíte k restartu systému, ukončete všechny aplikace a zavřete všechny 
rozpracované dokumenty. Potom z  nabídky Start (klávesa Windows) zadejte příkaz 
Vypnout  Restartovat. 

Systém zcela vyčistí operační paměť a pak spustí znovu start; vyčkejte a nijak do startu 
nezasahujte, dokud se nezobrazí přihlašovací obrazovka. Potom se přihlaste k systému 
výše uvedeným způsobem (tip č. 4).

Systém lze restartovat i z okna Vypnout Windows – viz obrázek 1.2.

17 Využití aplikace Začínáme
Aplikace Začínáme může představovat úvod k  vašemu seznámení s  Windows 10. 
Spustíte ji z nabídky Start (klávesa Windows) a z ní zvolte příkaz Začínáme. Není-li 
tento příkaz dostupný, stačí napsat z  klávesnice několik prvních znaků tohoto slova 
a příkaz se zobrazí. Vzápětí se otevře okno podobné obrázku 1.4. 

začátečník
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Obrázek 1.4: Okno aplikace Začínáme

Prostřednictvím tohoto okna si můžete přehrát video (Vítejte), seznámit se s novinkami 
nebo získat nápovědu k některým základním postupům.

V  této knize vás několikrát na  postupy, které jsou dostupné prostřednictvím okna 
Začínáme, upozorníme, například v tipech č. 863, 718, 781 a mnoha dalších.

18 Jak otevřít okno Nastavení
Okno Nastavení, pomocí něhož lze nastavit většinu parametrů Windows, v  této fázi 
(pokud postupujete chronologicky) ještě nepotřebujeme, ale již v příští kapitole se s ním 
setkáte. Proto je dobré vědět, jakým způsobem je otevírat; nebudeme se potom již zdr-
žovat stále stejným popisem. 

Okno Nastavení otevřete z nabídky Start (klávesa Windows); ve výchozím nastavení 
zde jeho položku najdete. Není-li zde, při otevřené nabídce Start napište první znaky 
slova „nastavení“ a brzy se vám zobrazí na první pozici jako Nejlepší shoda.

19 Použití prostého přepínače
Systém Windows 10 přináší v okně Nastavení nový jednoduchý přepínač. Setkáte se 
s ním všude tam, kde je možné rozhodnout se mezi alternativami zapnuto – vypnuto. 
Klepnutím na tento přepínač se změní nastavení – viz obrázek 1.5.

Tuto změnu není třeba nijak potvrzovat, systém reaguje okamžitě.

začátečník

začátečník



Úvod do systému42

Obrázek 1.5: Jednoduchý přepínač

20 Místní nabídka
Velmi často se v  této knize setkáte se 
zadáváním příkazů místní nabídky. 
Je to spolu s  klávesovými zkratkami 
nejrychlejší způsob zadávání příkazů, 
navíc nemusíte nic hledat a  nic si 
pamatovat, protože místní nabídka je 
vždy po ruce. 

Místní nabídku otevřete klepnutím 
pravým tlačítkem myši na  objekt, 
jehož se má příkaz týkat. Položku 
v  nabídce pak aktivujete již běžně 
levým tlačítkem myši.

Je obvyklé, že stejné okno dává na růz-
ných místech různou místní nabídku. 
Na obrázku 1.6 můžete vidět nabídku, kterou dává položka v nabídce Start.

21 Tlačítka v dialogových oknech
V  této knize budeme často popisovat nastavení pomocí dialogových oken. Tato dia-
logová okna většinou nebudeme zobrazovat, velkou pozornost ale budeme věnovat 
přesnosti popisků, aby nedošlo k nedorozumění. 

Ve většině dialogových oken najdete trojici tlačítek jako na obrázku 1.7 – OK, Zrušit, 
Použít. Je třeba, abyste věděli, co bude po stisku těchto tlačítek následovat.

 � OK – nastavené změny se vykonají a dialogové okno se zavře.
 � Zrušit – k žádným změnám nedojde a dialogové okno se zavře; zde se někdy můžete 

setkat i s tlačítkem Storno, které má stejný význam.

začátečník
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 � Použít  – změny se vykonají, ale dialogové okno zůstane otevřené. Můžete se tedy 
přesvědčit, jaký měly změny účinek; pokud by nevyhovovaly, máte ještě čas je v okně 
vrátit zpět.

Tady nelze než doporučit, abyste změny vykonávali po jedné a pak vždy prověřili jejich 
účinek stiskem tlačítka Použít. V případě, že bude změn více a následky budou poně-
kud nežádoucí, můžete někdy dlouho pátrat po tom, která změna nastavení to vlastně 
způsobila.

Obrázek 1.7: Trojice tlačítek dialogového okna 

22 Vytvoření účtu Microsoft
Jestliže chcete plně využívat všech funkcí Windows 10 a také získat úložiště v cloudu 
(na  webových stránkách onedrive.com), je třeba, abyste se přihlašovali pod účtem 
Microsoftu.

Pokud tento účet nemáte, je třeba jej vytvořit. 

V okně Nastavení  Účty  Rodina a jiní uživatelé lze vytvořit nové účty pro nové 
uživatele počítače; jedním z nich můžete být i sami, ale přihlášeni pod účtem Microsoft. 
Klepněte na odkaz Přidat na tento počítač někoho jiného.

Otevře se okno Jak se bude tato osoba přihlašovat? Protože váš účet Microsoftu zatím 
neexistuje, klepněte na  odkaz Nemám přihlašovací údaje této osoby a  stiskněte tla-
čítko Další. 

Teď je třeba zadat jméno a příjmení a elektronickou adresu; použijte příponu outlook.
com. Je velmi pravděpodobné, že dojde ke  konfliktu s  již existující adresou, o  čemž 
dostanete vzápětí v  okně informaci. Potom je třeba vytvořit takovou elektronickou 
adresu, aby byla jedinečná. Příklad můžete vidět na obrázku 1.8.

Zadejte ještě heslo pro přihlašování. Je třeba, aby heslo bylo silné, tedy kombinace číslic 
a malých a velkých písmen. Potom stiskněte tlačítko Další.

Dále je třeba, abyste zadali telefonní číslo, které pomůže váš účet zabezpečit. Podle 
potřeby vydejte souhlas se zasíláním nabídek Microsoftu (někdy nemusí uškodit vědět, 
co je nového) a stiskněte tlačítko Další. Tím současně vydáte souhlas s poskytováním 
služeb Microsoftu.

To je vše. Nyní se tímto účtem přihlaste k počítači.

pokročilý
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Obrázek 1.8: Vytvoření účtu Microsoftu 

23 Jak se připojit ke službě Onedrive
Jste-li přihlášeni k počítači účtem Microsoftu, můžete spustit aplikaci Microsoft Edge, 
nejlépe tlačítkem aplikace, které již je umístěno na hlavním panelu. 

Do adresního řádku okna napište výraz onedrive.com. To je vše. V okně se vzápětí zob-
razí připravené složky, ale plocha okna bude prázdná. Čeká na vaše data.

Takto se lze přihlásit ke službě Onedrive z libovolného počítače, což znamená, že vaše 
data budou pořád s vámi.

začátečník



2 Nabídka Start a úvodní 
obrazovka, spouštění aplikací

Tato kapitola je určena především začínajícím uživatelům počítače, tedy i těm, kteří se 
se systémem Windows setkávají poprvé, a pak těm, kteří k Windows 10 přecházejí ze 
starších systémú, jako jsou například Window XP.nebo Windows 7

24 Aktivace nabídky Start
Obrazovku Start a s ní také nabídku Start lze aktivovat několika způsoby:

 � Stiskem tlačítka Start vlevo na hlavním panelu.
 � Stiskem klávesy Windows.
 � Stiskem klávesové zkratky Ctrl+Esc.

Obrazovku Start skryjete stiskem klávesy Esc nebo také klepnutím kamkoli na  jiné 
místo obrazovky. 

25 Spuštění aplikace z nabídky Start
Instalované aplikace lze spustit z  obrazovky Start nebo z  nabídky Start. Je třeba ale 
vědět, jak se aplikace jmenuje.

Aktivujte obrazovku Start (klávesa Windows) a volte aplikaci buď v nabídce Start mezi 
nejčastěji používanými, nebo mezi dlaždicemi na obrazovce Start. Na položku aplikace 
stačí klepnout. 

Nabídku Start ukazuje obrázek 2.1. Je to však natolik variabilní organizmus, že patrně 
nenajdete dva počítače, v nichž by vypadala shodně.

26 Spuštění aplikace zápisem
Nabídku Start nemusíte prohledávat, není nutné se ani orientovat v nabídce dlaždic. 
Stačí, když znáte název aplikace, kterou chcete spustit. Otevřete nabídku Start stiskem 
klávesy Windows nebo stiskem tlačítka Prohledat web a Windows na hlavním panelu; 
je umístěno hned vedle tlačítka Start. Napište název aplikace, kterou chcete spustit, 
případně výraz, který chcete hledat. 

Výsledky hledání se rozdělí to čtyř skupin:

 � Nejlepší shoda – výrazy, které přesně odpovídají nalezenému řetězci.
 � Aplikace – programy, které začínají stejným řetězcem znaků.
 � Dokumenty – soubory, jejichž název začíná tímto řetězcem znaků.
 � Web – webové stránky odpovídající zadanému řetězci.

začátečník
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27 Spuštění aplikace stiskem tlačítka na hlavním panelu
Na hlavním panelu lze najít tlačítka některých aplikací, ve  výchozím nastavení to je 
Microsoft Edge nebo Průzkumník souborů. Další tlačítka aplikací si můžete sami 
na hlavní panel připnout – viz tipy č. 62–64. Stiskem tohoto tlačítka aplikaci spustíte. 
Je-li aplikace již spuštěná, je piktogram tlačítka barevně podtržený. Pokud na toto tla-
čítko klepnete, zpřístupní se otevřené okno této aplikace. 

Obrázek 2.1: Nabídka Start

28 Otevření nabídky Všechny aplikace
Nabídku Start můžeme přimět k  tomu, aby zobrazila všechny instalované aplikace. 
Stiskněte klávesu Windows a z nabídky Start zvolte položku Všechny aplikace. Vzhled 
nabídky Start se změní podle obrázku 2.2. 

Aplikace jsou zde seřazeny v abecedním pořádku. Stačí využít posuvník a vyhledat tu, 
kterou chcete spustit. Spuštění potvrdíte klepnutím.

začátečník
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Pokud je nainstalováno víc aplikací od jedné značky, 
například Adobe nebo Nero, najdete po pravé straně 
rozbalovací tlačítko; stisknutím tohoto tlačítka se 
zpřístupní všechny tyto aplikace.

29 Vyhledávání pomocí nabídky Start
Stisknete-li tlačítko Prohledat web a  Windows 
na hlavním panelu (je umístěné hned vedle tlačítka 
Start), zpřístupní se vstupní pole určené pro prohle-
dávání nabídky Start, ale také aplikace Průzkumník 
nebo webových stránek. 

Postupně zapisujte, co hledáte, a  sledujte reakci 
nabídky Start. Hledáte-li aplikaci, obvykle se záhy 
její položka zobrazí jako nejlepší shoda. V  jiných 
případech, jako třeba na  obrázku, nenašel systém 
odpovídající shodu, a tak vám dává šanci prohledat 
web nebo počítač.

 � Pro prohledání disků počítače stiskněte tlačítko 
Moje data. Spustí se aplikace Průzkumník v reži-
mu vyhledávání.

 � Pro prohledání internetu stiskněte tlačítko Web. 
Spustí se výchozí prohlížeč internetu s výchozím 
vyhledávačem, kde se již nabízejí výsledky hle-
dání. 

30 Dialogové okno Spustit
Aplikace lze spouštět rovněž pomocí dialogového 
okna Spustit; je to vlastně relikt z předchozích verzí 
Windows. Okno otevřete stiskem klávesové zkratky 
Windows +R.

V tomto okně stačí zadat název spouštěcího souboru 
a  potvrdit jej stiskem tlačítka OK, aby se aplikace 
spustila.

Je však třeba vědět, jak se  jmenuje spouštěcí sou-
bor  – nic nepomůže napsat Poznámkový blok, je 
třeba zapsat výraz „notepad“, podobně například 
„mspaint“ – Malování, nebo „calc“ – Kalkulačka.

Pokud popisujeme v  této knize spouštění aplikací, 
vždy uvedeme název souboru, pomocí něhož lze 
aplikaci spustit prostřednictvím dialogového okna 
Spustit.
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V praxi toto dialogové okno už patrně nepoužijete, přesto však v následujícím typu jeho 
existenci zdůvodníme. 

31 Příkazový řádek
Toto je tip spíše pro pamětníky než pro pokročilé uživatele  – připomeneme si staré 
dobré časy, kdy jsme pracovali s operačním systémem DOS. Ten je stále ještě součástí 
všech verzí Windows, tedy i Windows 10. Chcete-li tedy zadat příkaz DOSu, můžete, 
ale je třeba otevřít okno příkazového řádku. 

V dialogovém okně Spustit (Windows+R) napište do pole Otevřít výraz „cmd“ a stisk-
něte tlačítko OK – viz obrázek 2.4. Otevře se okno cmd.exe a v něm najdete znak pro 
aktuální disk a blikající kurzor. Okno příkazového řádku lze otevřít i z místní nabídky 
tlačítka Start.

Od tohoto okamžiku zde můžete zadat libovolný příkazu DOSu. Aby vše nevyznělo jen 
tak platonicky, můžete si vyzkoušet například příkaz DIR nebo přepnutí na jiný disk – 
písmeno + dvojtečka.

Příkazový řádek využijeme například při kontrole funkčnosti sítě v tipu č 793.

Okno příkazového řádku můžete zavřít jako každé jiné okno stiskem zavíracího tla-
čítka, ale tady je čistší zapsat příkaz Exit a potvrdit jej stiskem Enter.

Obrázek 2.4: Dialogové okno Spustit

32 Místní nabídka tlačítka Start
Místní nabídka tlačítka Start je stále k dispozici a je to univerzální nástroj, který vám 
může operativně zpřístupnit žádanou funkci nebo otevřít hledané okno. Prozkoumejte 
ji! Klepněte na  tlačítko Start pravým tlačítkem myši a  dostanete nabídku jako 
na obrázku 2.5.

Odsud můžete například počítač vypnout, restartovat nebo se odhlásit, otevřít užitečná 
okna Spustit, Správce úloh či Průzkumník souborů nebo zpřístupnit některá okna 
pro nastavení systému. Zmínku o této místní nabídce najdete vždy u tipů, které popisují 
shodnou akci jinou cestou. 

pokročilý

pokročilý
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Obrázek 2.5: Místní nabídka tlačítka Start

33 Připnutí aplikace na obrazovku Start
Libovolnou nainstalovanou aplikaci nebo i datový soubor lze umístit na plochu obra-
zovky Start tak, že ji sem připnete. Otevřete nabídku Start (klávesa Windows) a přísluš-
nou aplikaci v ní vyhledejte. Z místní nabídky na položce aplikace (pravým tlačítkem 
myši) zadejte příkaz Připnout na Start. 

34 Přesun dlaždic
Dlaždicemi můžete na  obrazovce Start libovolně pohybovat. Uchopte dlaždici myší 
a za trvalého stisku levého tlačítka ji přesunujte na jinou pozici. Pokud jsou v cestě jiné 
dlaždice, budou poslušně uhýbat a vytvářet volný prostor. Na místě dlaždice, kterou jste 
přesunuli jinam, zůstane prázdné místo, jako na obrázku 2.6. 

Dlaždici nelze umístit zcela libovolně, obrazovka Start zachovává pravidelný rastr, 
přesně podle velikosti malých dlaždic.

začátečník
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Obrázek 2.6: Přesun dlaždice

35 Velikost dlaždic
U dlaždic aplikací, které jsou již nainstalovány, jsou dostupné čtyři různé velikosti 
(malé, střední, široké, velké). U aplikací, které na obrazovku Start umístíte sami, máte 
pouze dvě (malé a střední). Základní velikost je střední; tento rozměr bude mít dlaždice, 
kterou právě připnete k obrazovce Start. 

Změna velikosti dlaždice je dostupná z místní nabídky (pravé tlačítko myši) zadáním 
příkazu Změnit velikost  a dále volbou ze čtyř (dvou) možností.

36 Vytvoření skupiny dlaždic
Skutečnost, že dlaždicemi lze na  ploše 
obrazovky Start libovolně pohybovat, 
lze využít k  tomu, že dlaždice můžete 
hromadit do  skupin podle toho, jako 
spolu aplikace souvisejí. Tyto skupiny lze 
pojmenovat. 

Ve  výchozím stavu už existují dvě sku-
piny – Živé dlaždice přehledně a Zábava 
a objevování. Jakmile přemístíte dlaždici 
na  prázdné místo, systém automaticky 
vytvoří novou skupinu. Tuto skupinu lze 
pojmenovat.

začátečník
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Najeďte nad skupinu ukazatelem myši; zobrazí se pracovní název Pojmenovat skupinu, 
který je běžně skrytý. Klepnutím na  tento název se otevře editační pole, do  nějž lze 
zapsat nový název jako na  obrázku 2.7. Editaci názvu ukončíte stiskem Enter; nový 
název už se nebude skrývat.

37 Odepnutí dlaždice
Dlaždici, kterou již na obrazovce Start nepotřebujete, můžete opět odepnout. Otevřete 
na ní místní nabídku (pravé tlačítko myši) a z ní zadejte příkaz Odepnout od Startu.

Dlaždice okamžitě zmizí. 

Akce je to neodvolatelná, ale jistě není problém najít tuto aplikaci v nabídce Start a při-
pnout ji znovu.

38 Složky v nabídce Start
V  nabídce Start se ve  výchozím nastavení již zobrazují v  dolní části některé složky. 
Klepnete-li na jejich položky, spustí se aplikace Průzkumník a v okně se otevře právě 
tato složka. 

O tom, které složky se budou v nabídce Start zobrazovat, rozhodnete sami.

Otevřete okno Nastavení  Přizpůsobení  Start a zde klepněte na odkaz Zvolte, 
které složky se mají zobrazovat v  nabídce Start  – viz obrázek 2.8. Na  ploše okna 
se zobrazí deset základních systémových složek, počínaje Průzkumníkem souborů 
a konče Osobní složkou.

Pomocí jednoduchého přepínače nastavte, zda má daná složka být zapnutá nebo 
vypnutá.

Obrázek 2.8: Takto lze zpřístupnit nastavení složek v nabídce Start

začátečník
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39 Nejpoužívanější aplikace v nabídce Start
Existují aplikace, které rozhodně budete spouštět častěji než jiné. V případě autora této 
aplikace to je rozhodně textový procesor Word, elektronický diář Outlook a tabulkový 
kalkulátor Excel. Ve vašem případě to může být podobné, nebo taky úplně jiné.

Systém rozpozná, které aplikace spouštíte nejčastěji, a může je umístit na čelné místo 
v nabídce Start. Je však třeba, abyste v okně Nastavení  Přizpůsobení  Start nasta-
vili přepínač Zobrazovat nejpoužívanější aplikace do polohy Zapnuto. 

40 Nezobrazovat položku v nabídce Start
Jestliže nechcete, aby se některá položka zobrazovala v  nabídce Start, můžete toto 
zobrazování zrušit. Obvykle se to hodí u  aplikací, které spouštíte jiným způsobem, 
například z hlavního panelu.

Nemá-li se  položka zobrazovat, otevřete na  ní místní nabídku (pravé tlačítko myši) 
a z ní zadejte příkaz Nezobrazovat v tomto seznamu. Reakce je okamžitá. 

41 Nabídka Start na celou obrazovku
Po instalaci systému se obrazovka Start rozprostírá jen na části plochy displeje. Máte ale 
možnost ji rozmístit na celou plochu displeje.

Otevřete okno Nastavení  Přizpůsobení  Start. Zde nastavte přepínač Používat 
celoobrazovkovou nabídku Start do polohy Zapnuto. 

Jakmile stisknete klávesu Windows, obrazovka Start překryje celý displej, ale samotná 
nabídka Start bude skrytá. Zobrazíte ji stiskem tlačítka v levém horním rohu.

42 Násobné spuštění aplikace
Některé aplikace dovolují násobné spuštění, tedy v  několika oknech. Jestliže tomu 
nebrání jiné okolnosti, dalším klepnutím na položku v nabídce Start nebo na dlaždici 
na obrazovce Start se otevře nové okno dané aplikace. Dovolují to z běžných aplikací 
například Poznámkový blok nebo Malování. Zobrazení dvou dokumentů v  různých 
oknech umožní snadné přenášení dat z  jednoho dokumentu do  druhého, jak bude 
popsáno například v tipech č. 315 nebo 618. 

Spíš byste si měli dávat pozor, abyste aplikaci zbytečně nespouštěli ve více oknech. Proto 
se vždy, než dáte příkaz ke spuštění aplikace, přesvědčte pohledem na hlavní panel, zda 
aplikace již není spuštěná.

43 Spustit aplikaci jako správce
Některé aplikace mohou při své činnosti zasáhnout do  základního nastavení sys-
tému, proto je třeba, aby s  nimi nemohl manipulovat každý, ale jen správce systému 
(Administrátor). Takovou aplikaci pak spouštějte z  nabídky Start pomocí místní 
nabídky zadáním příkazu Spustit jako správce. 

začátečník
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Systém si dotazem ověří, zda opravdu smí tato aplikace provádět změny ve vašem počí-
tači; musíte vydat souhlas.

Pokud nejste přihlášeni jako správce počítače, najdete na  stejném místě v  místní 
nabídce příkaz Spravovat. Zadáte-li jej, otevře se dialogové okno, které si vyžádá heslo 
správce. Jestliže je neznáte, nebude tento způsob spuštění možný. 

44 Kde hledat zástupce aplikací z nabídky Start
Autoři programu shromáždili všechny zástupce aplikací, které lze spustit z nabídky Start, 
do  několika složek. Cesta k  těmto zástupcům je poměrně složitá  – C:\ProgramData\
Microsoft\Windows\Start Menu\Programs.

Chcete-li si tuto složku zobrazit, v nabídce Start na položce aplikace zadejte z místní 
nabídky příkaz Otevřít umístění souboru.

45 Naposledy použité dokumenty v nabídce Start
Pokud se u položky v nabídce Start zobrazuje po pravé straně rozbalovací šipka, můžete 
klepnutím na  toto místo zpřístupnit detaily položky. Obvykle zde najdete naposledy 
otevřené dokumenty, v případě aplikace Průzkumník také Připnuté soubory – viz obrá-
zek 2.9. Odsud tedy můžete spustit aplikaci a současně otevřít daný dokument.

Obrázek 2.9: Rozbalená položka v nabídce Start 

46 Zamčení počítače
Pokud odcházíte od počítače, není obvykle žádoucí, aby se kdokoli jiný dostal k vašim 
datům. Odhlášení od počítače nebo vypnutí nějakou dobu trvá, a pokud se chcete brzy 
vrátit, nové přihlašování by přece jen zdržovalo. 

znalec
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Počítač můžete velmi snadno zamknout. Stiskněte klávesu Windows a v nabídce Start 
klepněte nahoře na své přihlašovací jméno. Z rozevřené nabídky zadejte příkaz Zámek.

Okamžitě se zobrazí přihlašovací obrazovka a  bude vyžadovat heslo. Můžete klidně 
odejít, počítač je v bezpečí, a tedy i vaše data.

47 Změna obrázku zamykací obrazovky
Zamykací obrazovkou se  obvykle ohlásí systém Windows 10 po  spuštění nebo 
po restartu počítače, eventuálně také po přechodu z režimu spánku nebo při zamčení. 
Jakýkoli zásah do klávesnice nebo myši zpřístupní přihlašovací obrazovku. 

Vzhled zamykací obrazovky můžete změnit, pokud vás již omrzí podívaná na mořské 
pobřeží z  útrob jeskyně. Přejděte k  oknu Nastavení    Přizpůsobení    Zamykací 
obrazovka.

Pro změnu obrázku zvolte v rozevíracím seznamu plošku Obrázek a pak zvolte některý 
z náhledů nabízených obrázků.

Obrázek 2.10: Výběr obrázku zamykací obrazovky

48 Vlastní obrázek na zamykací obrazovce
V  okně Nastavení    Přizpůsobení    Zamykací obrazovka zvolte v  rozevíracím 
seznamu Pozadí položku Obrázek a  potom stiskněte tlačítko Procházet. Otevře se 

začátečník
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dialogové okno Otevřít. V něm zvolte disk a složku, kde je obrázek umístěn, a vyberte 
ikonu se souborem obrázku; potvrďte stiskem tlačítka Zvolit obrázek.

Vybraný obrázek se zařadí mezi náhledy. Klepnete-li na něj, bude právě tento obrázek 
hlavním motivem zamykací obrazovky. 

Pokud si nevíte rady s dialogovým oknem Otevřít, poraďte se s tipem č. 582.

49 Prezentace na zamykací obrazovce
Na zamykací obrazovce může běžet prezentace vašich vlastních fotografií. Je užitečné 
připravit si nejdříve vhodnou sadu fotografií do jedné složky. 

V  okně Nastavení    Přizpůsobení    Zamykací obrazovka zvolte v  rozevíracím 
seznamu Pozadí položku Prezentace.

Stiskněte tlačítko Přidat složku; otevře se dialogové okno Vybrat složku, které je 
shodné s  běžným oknem pro otevření souboru. V  tomto okně zvolte složku, která 
obsahuje obrázky pro prezentaci, a potvrďte výběr stiskem tlačítka Zvolit tuto složku.

Na  zamykací obrazovce bude probíhat animovaná prezentace fotografií v  náhodném 
pořadí.

Zvolíte-li několik složek fotografií, prezentace zahrne do výběru obě složky.

Pokud si nevíte rady s dialogovým oknem Přidat složku, poraďte se s tipem č. 582.

50 Obrázky z výběru Windows na zamykací obrazovce 
Jestliže v okně pro nastavení zamykací obrazovky (podle tipu č. 47) zvolíte z nabídky 
tlačítka Pozadí položku Výběr Windows (někdy také Windows Spotlight), budou se 
na zamykací obrazovce střídat efektní přírodní fotografie, které nenajdete nikde v počí-
tači, ale budou se operativně stahovat z internetu. 

Tato funkce není z neznámých důvodů dostupná ve Windows 10 Pro.

51 Jak zobrazit na zamykací obrazovce další údaje
Otevřete okno Nastavení    Přizpůsobení    Zamykací obrazovka a  ve  skupině 
Umožňuje zvolit aplikace, které budou zobrazovat rychlý stav, stiskněte některé tla-
čítko se symbolem Plus. Z nabídnutého seznamu volte některou z položek, které předají 
svá data zamykací obrazovce, například Počasí, Kalendář, Budíky a hodiny atd. 

Přednost budou mít údaje z aplikace, kterou zvolíte stiskem tlačítka Zvolte aplikaci pro 
zobrazení podrobných informacích o stavu. Zvolíte-li Kalendář, může vás zamykací 
obrazovka upozornit například na narozeniny vašich blízkých.

pokročilý
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Obrázek 2.11: Výběr aplikace pro nastavení zamykací obrazovky

52 Aktivace šetřiče obrazovky
Šetřič obrazovky je motiv, který se bude zobrazovat na displeji, když počítač rozpozná 
nastavenou dobu nečinnosti. 

K  dialogovému oknu Nastavení spořiče obrazovky lze přejít z  okna Nastavení   
Přizpůsobení    Zamykací obrazovka klepnutím na  odkaz Nastavení šetřiče 
obrazovky.

V  rozevíracím seznamu Šetřič obrazovky zvolte vhodný motiv šetřiče a  v  číselném 
poli Počkat nastavte interval doby nečinnosti, po  níž bude systém šetřič aktivovat. 
Na obrázku 2.12 je nastaven šetřič Bubliny a v malém náhledu na ploše okna se bubliny 
prezentují na pozadí dokumentu s textem této knihy.

Výsledek nastavení můžete ihned překontrolovat, když stisknete tlačítko Náhled.

pokročilý
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Obrázek 2.12: Dialogové okno pro nastavení šetřiče obrazovky

53 Nastavení prezentace vlastních fotografií jako motiv 
šetřiče obrazovky
Jako motiv šetřiče může běžet prezentace sestavená z  vašich vlastních fotografií. 
Zařídíte to takto: 

1. V dialogovém okně Nastavení spořiče obrazovky (Nastavení  Přizpůsobení  
Zamykací obrazovka, klepnutí na  odkaz Nastavení šetřiče obrazovky) vyberte 
v rozevíracím seznamu Šetřič obrazovky položku Fotografie a pak stiskněte tlačítko 
Nastavení.

2. Otevře se dialogové okno Nastavení spořiče obrazovky z fotografií.
3. Stiskněte tlačítko Procházet a v dialogovém okně Vyhledat složku vyberte složku 

obsahující vhodné fotografie. Neuškodí si takovou složku s  několika vhodnými 
obrázky připravit předem.

4. Nastavte Rychlost prezentace – od pomalé až po rychlou.
5. Má-li být šetřič zajímavější, zaškrtněte políčko Náhodné obrázky.
6. Zavřete dialogové okno Nastavení spořiče obrazovky z fotografií stiskem tlačítka 

Uložit před vámi je opět dialogové okno Nastavení spořiče obrazovky.
7. Překontrolujte po stisku tlačítka Náhled, zda prezentace skutečně běží.
8. Zavřete okno stiskem tlačítka OK.

pokročilý
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O  tom, jak pracovat se s  dialogovým oknem pro vyhledání složky, se můžete dočíst 
v tipu 633.

54 Nastavení prostorového textu jako šetřiče obrazovky 
Jako šetřič obrazovky se dá nastavit i prostorový text. 

1. V  okně Nastavení spořiče obrazovky (Nastavení    Přizpůsobení    Zamykací 
obrazovka, klepnutí na  odkaz Nastavení šetřiče obrazovky) vyberte v  rozevíra-
cím seznamu Šetřič obrazovky položku Prostorový text a  pak stiskněte tlačítko 
Nastavení.

2. V otevřeném okně Nastavení spořiče Prostorový text rozhodněte o tom, zda se má 
zobrazovat aktuální Čas, nebo Vlastní text; potom tento text zapište do vstupního 
pole. Jste omezeni délkou 20 znaků.

3. Stiskněte tlačítko Zvolit písmo. Otevře se dialogové okno Písmo a zde nastavte typ 
písma, velikost a řez. O tom, jak nastavit písmo, se píše v tipech č. 309–314.

4. Určete rozlišení, velikost, typ a rychlost otáčení.
5. Určete styl povrchu a vyberte barvu, texturu nebo odraz.
6.  Stiskem tlačítka OK dialogové okno Nastavení spořiče Prostorový text zavřete.
7. V okně Nastavení spořiče obrazovky zkontrolujte v náhledu výsledek.
8.  Zavřete dialogové okno Nastavení spořiče obrazovky stiskem OK.

55 Zamčení šetřiče obrazovky
Pokud si chráníte obrazovku šetřičem obrazovky, například podle postupu v  tipu 52, 
můžete zařídit, aby se při zrušení muselo znovu zadat heslo. Znamená to, že když si 
krátce odskočíte od počítače, nikdo jiný se vám po chvíli už do něj nedostane. 

V  dialogovém okně Nastavení spořiče obrazovky (Nastavení    Přizpůsobení   
Zamykací obrazovka, klepnutí na  odkaz Nastavení šetřiče obrazovky) zaškrtněte 
políčko Při obnovení zobrazit přihlašovací obrazovku.

Použití této metody je ale sporné, protože vás brzy začne přihlašovací obrazovka 
obtěžovat, zejména když práci přerušíte třeba jen na chvíli kvůli nějaké drobné a neod-
kladné záležitosti.

V takovém případě se vyplatí při odchodu počítač uzamknout – viz tip 46.

pokročilý

pokročilý



3 Pracovní plocha a hlavní panel 

Hlavní panel je lišta umístěná ve výchozím nastavení u dolního okraje okna. Její nejdů-
ležitější částí je panel úloh, který udržuje přehled o spuštěných aplikacích a umožňuje 
mezi nimi přepínat. Ve Windows 10 je tato funkce ještě rozšířena o možnost z tohoto 
panelu aplikace spouštět.

56 Zobrazení pracovní plochy
Při běžné práci je pracovní plocha systému zakryta otevřenými okny. Jsou chvíle, kdy 
k ní potřebujete mít rychlý přístup. Můžete postupně minimalizovat všechna okna, ale 
je to postup poněkud zdlouhavý. 

Pracovní plochu lze okamžitě zobrazit:

 � Zadáním příkazu Zobrazit plochu z místní nabídky otevřené na hlavním panelu.
 � Stiskem tlačítka Zobrazit plochu, které je umístěno zcela vpravo na hlavním panelu.
 � Stiskem klávesové zkratky Windows + D.

Prakticky stejným způsobem opět vrátíte všechna okna do původního stavu, jen místní 
nabídka na hlavním panelu teď dává k dispozici příkaz Zobrazit otevřená okna.

57 Náhled pracovní plochy
Najdete-li ukazatelem myši na tlačítko Zobrazit plochu, umístěné zcela vpravo na hlav-
ním panelu, všechna okna se skryjí a  můžete se podívat na  celou pracovní plochu. 
Odjedete-li ukazatelem myši jinam, okna se vrátí na své místo. 

Pokud tento způsob náhledu nefunguje, otevřete dialogové okno Vlastnosti hlavního 
panelu a  nabídky Start (příkaz Vlastnosti z  místní nabídky hlavního panelu) a  zde 
zaškrtněte políčko Při přesunutí ukazatele myši na tlačítko Zobrazit plochu na konci 
hlavního panelu použít k náhledu plochy funkci Náhled.

58 Automatické uspořádání ikon pracovní plochy
Ikony rozptýlené na  celé pracovní ploše shromáždíte k  levému okraji, když z  místní 
nabídky (pravé tlačítko myši) zadáte příkaz Uspořádat ikony. 

59 Zarovnání ikon pracovní plochy
Chaoticky rozmístěné ikony na pracovní ploše lze uspořádat do pravidelného rastru, 
když z místní nabídky (pravé tlačítko myši) zadáte příkaz Zarovnat podle mřížky. 

začátečník
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60 Automatické skrývání hlavního panelu
Hlavní panel přece jen zaujímá určitý prostor na  obrazovce, a  po  většinu času jej 
nepotřebujete. Můžete si jej proto nechat skrývat. Z  místní nabídky hlavního panelu 
zadejte příkaz Vlastnosti a v otevřeném dialogovém okně Vlastnosti hlavního panelu 
a nabídky Start na kartě Hlavní panel zaškrtněte políčko Automaticky skrývat hlavní 
panel.

Hlavní panel se automaticky zobrazí vždy, pokud najedete myší k  tomu okraji obra-
zovky, kde je hlavní panel umístěn (obvykle dolní). 

61 Zamknutí hlavního panelu
Hlavní panel lze uzamknout proti všem zásahům nebo změně nastavení. K tomu účelu 
zadejte z  místní nabídky hlavního panelu příkaz Zamknout všechny hlavní panely. 
Znemožníte vše, tedy i připnutí aplikace. 

Přesto však lze aplikace na hlavní panel připnout a také je odepnout, a to zadáním pří-
kazu z místní nabídky v nabídce Start.

Hlavní panel opět odemknete, když z  místní nabídky zadáte opět příkaz Zamknout 
všechny hlavní panely; tím zrušíte zaškrtnutí a hlavní panel bude volný.

62 Připnutí aplikace na hlavní panel
Jakmile spustíte libovolnou aplikaci, zobrazí se na hlavním panelu její tlačítko. Podobně 
tomu je i u některých dialogových oken, například u  již zmíněného okna Vlastnosti 
hlavního panelu a  nabídky Start. Piktogram v  tlačítku je barevně podtržený. Barva 
závisí na nastaveném barevném schématu, ve výchozím nastavení systému je ale pod-
tržení modré. 

Na tomto tlačítku můžete otevřít místní nabídku (pravé tlačítko myši) a z ní zadat pří-
kaz Připnout tento program na hlavní panel. Tlačítko na stejném místě zůstane, i když 
aplikaci ukončíte.

63 Připnutí aplikace na hlavní panel z nabídky Start
Tlačítko aplikace lze připnout na hlavní panel, aniž ji spustíte. Je třeba, abyste ji vyhle-
dali v nabídce Start (například zadáním příkazu Všechny aplikace). Potom na položce 
aplikace otevřete místní nabídku (pravým tlačítkem myši) a z ní zadejte příkaz Připnout 
na hlavní panel.

Stiskem tohoto tlačítka lze aplikaci spustit; je-li již spuštěna, tak stiskem tohoto tlačítka 
přejdete k oknu aplikace.

začátečník
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64 Připnutí zástupce aplikace na hlavní panel
Existuje-li na  ploše Windows nebo v  okně aplikace Průzkumník zástupce programu, 
či dokonce je dostupná ikona samotného programu (to je ale vzácný případ), můžete 
aplikaci připnout k hlavnímu panelu.

Uchopte myší zástupce a za trvalého stisku levého tlačítka myši jej přetáhněte na hlavní 
panel. Jakmile se zobrazí popisek Připnout k: hlavní panel, uvolněte stisk myši. 
Tlačítko již na hlavním panelu zůstane. 

65 Přidání zástupce složky k tlačítku aplikace na hlavním 
panelu
Existují-li na  pracovní ploše zástupce složky, můžete jej uchopit myší a  přetáhnout 
na hlavní panel. Jakmile se zobrazí popisek Připnout k: Průzkumník souborů, uvol-
něte stisk myši. Složku pak najdete v připnutou v místní nabídce tlačítka Průzkumník.

66 Přidání dokumentu k tlačítku aplikace na hlavním panelu
Uchopte ikonu dokumentu buď na  pra-
covní ploše, nebo v otevřeném okně apli-
kace Průzkumník a  za  trvalého stisku 
levého tlačítka myši ji přesuňte na  hlavní 
panel na  tlačítko aplikace, která má tento 
dokument otvírat. Například soubor 
ve  formátu TXT lze přesunout na  ikonu 
Poznámkového bloku. Jakmile se zobrazí 
popisek Připnout k: (název aplikace, 
například Poznámkový blok), uvolněte 
stisk myši. Dokument lze potom „spustit“ 
z  místní nabídky tlačítka aplikace, kde 
bude zařazen mezi připnutými. 

67 Spuštění aplikace 
stiskem tlačítka současně 
s otevřením dokumentu
Klepnete-li na  tlačítku aplikace na  hlav-
ním panelu pravým tlačítkem, otevře se 
místní nabídka s  přehledem naposledy 
otevřených dokumentů (eventuálně slo-
žek). Jsou rozděleny do dvou skupin – při-
pnuté a naposledy otevřené, tedy Poslední. 

pokročilý
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Obrázek 3.1: Spuštění aplikace současně 
s otevřením dokumentu
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Klepnutím na  některou z  položek se spustí daná aplikace (pokud již není spuštěna) 
a otevře se daný dokument – viz obrázek 3.1. 

68 Připnutí dokumentu k tlačítku hlavního panelu
Jestliže se položka dokumentu (sou-
boru) nebo složky nachází ve skupině 
Poslední v  nabídce tlačítka aplikace 
na  hlavním panelu, lze tuto položku 
k nabídce tlačítka připnout. Klepněte 
na  položku pravým tlačítkem myši 
a  z  místní nabídky zadejte příkaz 
Připnout do tohoto seznamu. 

K  připnutí lze využít i  tlačítka Při-
pnout do  tohoto seznamu, které 
se nachází v  položce dokumentu 
po pravé straně – viz obrázek 3.2.

69 Odebrání připnutého 
tlačítka dokumentu
Pokud nechcete, aby tlačítko doku-
mentu (souboru) nebo složky bylo 
připnuté k  nabídce tlačítka apli-
kace na  hlavním panelu, otevřete 
tuto nabídku pravým tlačítkem 
myši a  na  příslušné položce zadejte 
z  místní nabídky příkaz Odepnout 
z  tohoto seznamu. Tlačítko se pak 
přesune do  seznamu naposledy ote-
vřených dokumentů. 

K odepnutí lze rovněž využít tlačítka, 
které je umístěno vpravo v položce dokumentu; na obrázku 3.2 je můžete vidět v řádku 
složky Korektura. 

70 Odebrání dokumentu z nabídky tlačítka aplikace 
na hlavním panelu
Pokud nechcete, aby se v  nabídce naposledy otevřených dokumentů (složek) daná 
položka zobrazovala, otevřete nabídku tlačítka pravým tlačítkem myši a  na  dané 
položce zadejte z místní nabídky příkaz Odebrat z tohoto seznamu.

pokročilý
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Obrázek 3.2: Připnutí dokumentu k nabídce 
tlačítka na hlavním panelu
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71 Odepnutí tlačítka z hlavního panelu
Jestliže již nechcete spouštět aplikaci z hlavního panelu, nebo dokonce tlačítko vůbec 
nepotřebujete, protože je aplikace odinstalována (nemělo by se to stávat, ale je to 
možné), lze se tlačítka zbavit. Otevřete na něm místní nabídku (stiskem pravého tlačítka 
myši) a z ní zadejte příkaz Odepnout tento program z hlavního panelu. 

72 Velikost tlačítek na hlavním panelu
Jestliže se vám zdá, že jsou tlačítka aplikací na hlavním panelu příliš veliká, nebo jich 
je tolik, že se tam nemohou vejít, můžete se rozhodnout pro změnu velikosti tlačítek. 

Z místní nabídky na hlavním panelu zadejte příkaz Vlastnosti a v otevřeném dialogo-
vém okně Vlastnosti hlavního panelu a nabídky Start na kartě Hlavní panel zaškrt-
něte políčko Použít malá tlačítka na hlavním panelu. 

Stiskem tlačítka Použít si můžete vyzkoušet, jaký bude výsledek; dialogové okno 
zůstane nadále otevřené.

Stisknete-li tlačítko OK, dialogové okno se zavře a  tlačítka na hlavním panelu budou 
malá.

Zrušením zaškrtnutí tlačítka Použít malá tlačítka na hlavním panelu vrátíte tlačítka 
opět k původní velikosti.

73 Seskupování tlačítek na hlavním panelu
Některé aplikace umožňují pracovat s několika dokumenty, jiné dovolují vícenásobné 
spuštění. Na hlavním panelu můžete mít umístěná samostatná tlačítka pro každý ote-
vřený dokument (soubor). 

V  tom případě otevřete dialogové okno Vlastnosti hlavního panelu a  nabídky 
Start na  kartě Hlavní panel (z  místní nabídky na  hlavním panelu zadáním příkazu 
Vlastnosti) a v rozevíracím seznamu Tlačítka na hlavním panelu volte položku Nikdy 
neseskupovat. Tlačítka dokumentů se pak budou chovat jako na obrázku 3.3 vlevo.

Pokud se má aplikace na  hlavním panelu představovat jen jedním tlačítkem (jako 
na obrázku 3.3), volte z tohoto seznamu položku Vždy seskupit, skrýt popisky.

Jednotlivé dokumenty se vždy představí v náhledu, najedete-li na tlačítko aplikace.

Prostřední nastavení Seskupit při zaplnění hlavního panelu je kompromisem, který 
přenechá starost o tlačítka systému Windows 10.

pokročilý
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Obrázek 3.3: Neseskupená a seskupená tlačítka na hlavním panelu (aplikace Excel)

74 Hlavní panel na všech monitorech
Ve výchozím nastavení se hlavní panel zobrazuje pouze na hlavním monitoru (jedná 
se o  případ, kdy pracujete s  několika monitory). Jestliže se má hlavní panel zobra-
zit i  na  dalších monitorech, potom z  místní nabídky hlavního panelu zadejte příkaz 
Vlastnosti a  v  otevřeném dialogovém okně Vlastnosti hlavního panelu a  nabídky 
Start na  kartě Hlavní panel zaškrtněte políčko Zobrazit hlavní panel na  všech 
monitorech. 

Druhým monitorem zde nemusí být běžný displej, ale také datavideoprojektor. 

75 Nastavení druhého hlavního panelu
Pracujete-li na  dvou monitorech, může být vzhled druhého hlavního panelu odlišný. 
Jeho vzhled můžete nastavit v dialogovém okně Vlastnosti hlavního panelu a nabídky 
Start (příkaz Vlastnosti z místní nabídky hlavního panelu). Ve skupinovém rámečku 
Více monitorů v rozevíracím seznamu Zobrazit tlačítka na hlavním panelu můžete 
výběrem položky Hlavní panel, kde je otevřeno okno určit, že na druhém panelu se 

začátečník
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budou zobrazovat jen tlačítka těch aplikací, která mají na druhém panelu umístěno své 
okno. 

Kromě toho lze nastavit, zda se tlačítka na  druhém monitoru budou seskupovat či 
nikoli, a to v rozevíracím seznamu Tlačítka na jiných hlavních panelech.

76 Zobrazení panelu nástrojů Adresa na hlavním panelu
Panelem nástrojů Adresa se zde míní adresní řádek aplikace Průzkumník a současně 
adresní řádek aplikace Microsoft Edge. Zobrazíte jej z místní nabídky hlavního panelu 
zadáním příkazu Panely nástrojů  Adresa. 

Jediným prvkem tohoto panelu je vstupní pole, do nějž můžete zapsat příkaz a potvrdit 
jej stiskem Enter nebo stiskem tlačítka se šipkou po pravé straně. Následná reakce závisí 
na tom, co sem zapíšete: buďto se otevře žádaná složka v okně Průzkumník, nebo okno 
internetového prohlížeče.

Nebude-li vložený příkaz srozumitelný, spustí se internetový prohlížeč a v něm se ote-
vře vyhledávač Bing.

Tento panel nástrojů je reliktem ze starších verzí Windows, shodným způsobem vám 
poslouží vyhledávací řádek nabídky Start, otevřený stiskem tlačítka Prohledat Web 
a Windows.

77 Zobrazení panelu nástrojů Plocha na hlavním panelu
Panel nástrojů Plocha umožní přístup ke všem ikonám a zástupcům, které se v daném 
okamžiku nacházejí na pracovní ploše Windows. Zobrazíte jej z místní nabídky hlav-
ního panelu zadáním příkazu Panely nástrojů  Plocha.  

Obvykle se tento panel bude obtížně snášet se svým okolím, jeho poměrnou velikost lze 
však upravit tahem za dělicí příčky.

Většina ikon bude dostupná, až když stisknete rozšiřující tlačítko po pravé straně.

Tento způsob zobrazení má snad jedinou výhodu: Jsou-li na ploše umístěny složky nebo 
zástupci složek, jsou prostřednictvím položek těchto složek dostupné všechny doku-
menty, které tyto složky obsahují.

78 Jak zavřít panel nástrojů
Panely nástrojů Adresa nebo Plocha lze zavřít a uklidit je z hlavního panelu zadáním 
příkazu Zavřít panel nástrojů z místní nabídky otevřené na daném panelu. 

79 Přesun hlavního panelu pomocí myši
Ve výchozím nastavení je hlavní panel umístěn na dolním okraji obrazovky. Máte však 
možnost jej přesunout ke kterémukoli okraji. Uchopte myší hlavní panel v místě, které 
je prázdné, a za trvalého stisku levého tlačítka jej přetáhněte k jinému okraji. Pak uvol-
něte stisk myši.
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Pracujete-li na  více monitorech, je možné takto přesunout hlavní panel na  každém 
monitoru k jinému okraji. 

80 Přesun hlavního panelu
Pokud nemůžete hlavní panel najít ani nasahat myší u  okraje obrazovky, je pravdě-
podobné, že je přesunutý k jinému okraji. Pro přesun hlavního panelu otevřete dialo-
gové okno Vlastnosti hlavního panelu a  nabídky Start (z  místní nabídky příkazem 
Vlastnosti) a na kartě Hlavní panel určete v rozevíracím seznamu Umístění hlavního 
panelu na obrazovce budoucí polohu (Nahoře, Dole, Vlevo, Vpravo).

Pracujete-li na  více monitorech, přemístíte takto současně všechny hlavní panely 
do stejné pozice.

81 Změna šířky hlavního panelu
Ve výchozím nastavení je hlavní panel tak široký, aby se sem bez problémů vešla tla-
čítka aplikací v běžné velikosti. Sami si však můžete šířku hlavního panelu upravit, a to 
na každém monitoru zvlášť. 

Najeďte na okraj hlavního panelu, až se ukazatel myši změní v dvojitou šipku, a za trva-
lého stisku levého tlačítka myši přesunujte toto rozhraní dovnitř obrazovky nebo podle 
potřeby také zpět.

82 Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi
Windows 10 umožňují tzv. multitasking, což znamená současný běh několika aplikací 
vedle sebe. Z  hlediska uživatele je však jen jedna aplikace aktivní (může pomocí ní 
upravovat data) a ostatní běží na pozadí a čekají na další příkazy. 

Někdy však aplikace běžící na pozadí mohou vykonávat určitou činnost, k níž již dostaly 
příkaz. Jde například o tisk dokumentu, přehrávání hudby, stahování dat z internetu atd.

Aktivní aplikace má své okno umístěné nahoře a provedené operace se týkají právě jí. 
Chcete-li, aby některá z aplikací byla aktivní, je třeba k ní přepnout.

Nejjednodušší metodou je klepnutí na  tlačítko spuštěné aplikace na  hlavním panelu. 
Spuštěnou aplikaci poznáte podle barevného pruhu pod piktogramem tlačítka.

83 Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi
Pro přepínání mezi spuštěnými aplikacemi existuje šikovná klávesová zkratka. Nejdříve 
stiskněte levou klávesu Alt a držte ji stisknutou. Potom stiskněte klávesu Tab. 

Uprostřed obrazovky se zobrazí panel s miniaturami všech spuštěných úloh (aplikací). 
Jedna z miniatur je vyznačena rámečkem; k této aplikaci systém přejde, kdybyste nyní 
uvolnili stisk klávesy Alt.

Dalším stiskem klávesy Tab se přesune zvýraznění k  následující miniatuře, a  tak 
postupně můžete vybírat tu aplikaci, ke které potřebujete přepnout. 
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Nerychlejší je ale klepnutí na miniaturu té aplikace, k níž chcete přejít. 

Obrázek 3.4 zobrazuje stav spuštěných aplikací v počítači, na němž se právě píší tyto 
odstavce.

Obrázek 3.4: Přepínání mezi aplikacemi stiskem Alt+Tab

84 Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi
Pro přepnutí k jiné aplikacemi je výhodné stisknout tlačítko Zobrazení úkolů na hlav-
ním panelu. Windows 10 vám dají k dispozici velké náhledy všech spuštěných aplikací, 
mezi nimiž si můžete vybírat s největším komfortem. Pokud například běží v aplikaci 
video, budete mít i náhled videa. 

Klepněte na náhled té aplikace, ke které chcete přejít.

85 Tlačítko Zobrazení úloh
Nezobrazuje-li se tlačítko Zobrazení úkolů, otevřete na hlavním panelu místní nabídku 
a z ní zadejte příkaz zobrazit tlačítko Zobrazení úloh. Pomocí tohoto tlačítka můžete 
s maximálním komfortem přepínat mezi spuštěnými aplikacemi.

86 Ikony pracovní plochy
Ve výchozím nastavení se na pracovní ploše Windows zobrazuje jenom ikona Koš, jinak 
je plocha prázdná. Nebudeme vám tady radit, k  čemu pracovní plochu využít, jen si 
dovolíme podotknout, že to není místo, odkud by se měly spouštět programy pomocí 
zástupců. Pravdou je, že některé aplikace po instalaci na pracovní plochu svého zástupce 
umístí. V tipu číslo 64 vám poradíme, jak s tímto zástupcem naložit. 

Obvykle se pracovní plocha využívá k umístění toho, co momentálně nevyužijete, ale 
chcete to mít po ruce. Pokud by tam však taková data měla být dlouho, je lepší je pře-
sunout do speciální složky a udržet na pracovní ploše pořádek.

Windows 10 vám však dovolí umístit na  pracovní plochu tzv. systémové ikony, tedy 
takové, které tam byly ve starších verzích ve výchozím stavu; mnozí zkušení uživatelé si 
na ně zvykli a chybí jim tam.
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Otevřete okno Nastavení  Přizpůsobení a zde přejděte na položku Motivy. Klepněte 
na odkaz Nastavení ikon na ploše. V otevřeném dialogovém okně můžete zaškrtnout 
políčka pro pět ikon: Počítač, Koš, Soubory uživatele, Ovládací panely a Síť.

87 Změna nastavení Ikon oznamovací oblasti
Oznamovací oblast hlavního panelu je umístěna zcela vpravo; aplikace během instalace 
sem umisťují své ikony, a některé z nich se dokonce otážou, zda sem mají ikonu umístit. 
Obvykle se o ně nemusíte starat; ikony se aktivují obvykle tehdy, když se něco děje. 

Přesto je však někdy žádoucí do chování ikon oznamovací oblasti zasáhnout. Pro nasta-
vení ikon oznamovací oblasti přejděte do  okna Nastavení    Systém    Oznámení 
a akce.

Toto okno lze také otevřít z dialogového okna Vlastnosti hlavního panelu a nabídky 
Start (příkaz Vlastnosti z místní nabídky hlavního panelu) stiskem tlačítka Oznamovací 
oblast – Přizpůsobit.

Zde klepněte na odkaz Vyberte, které ikony se zobrazí na hlavním panelu. V základ-
ním nastavení je přepínač Vždycky zobrazovat všechny ikony v  oznamovací oblasti 
nastavený v poloze Zapnuto.

Chcete-li zobrazit pouze některé ikony, nastavte tento přepínač do  polohy Vypnuto. 
Potom projděte všechny ikony a  nastavte jejich zobrazení (zapnuto nebo vypnuto) 
individuálně.

88 Systémové ikony v oznamovací oblasti hlavního panelu
V  okně Nastavení    Systém    Oznámení a  akce    Vypnout nebo zapnout sys-
témové ikony můžete rozhodnout o  tom, které ikony se mají v  oznamovací oblasti 
hlavního panelu zobrazovat. 

Na obrázku 3.5 můžete vidět výchozí nastavení pro stolní počítač. Není pravděpodobné, 
že byste některou z těchto ikon potřebovali zrušit. Do tohoto okna je ale třeba zavítat, 
pokud by vám některá důležitá ikona v oznamovací oblasti chyběla.

Pracujete-li s notebookem, rozhodně se vyplatí zapnout ikonu Napájení.
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Obrázek 3.5: Zobrazení systémových ikon

89 Vytvoření virtuální plochy
Windows 10 umožňují práci s virtuálními plochami. Příkladem, kdy začne být virtuální 
plocha zajímavá, je stav věcí na obrázku 3.4. Je zde příliš mnoho spuštěných aplikací 
a jejich okna se vzájemně překrývají, a uživatel se v nich proto nemusí dobře orientovat. 
V  tu chvíli se hodí některá z  těchto oken přesunout na  druhou plochu, to například 
tehdy, pokud přesunujete mezi dvěma okny data nebo do nich potřebujete nahlížet. 

Virtuální plochu vytvoříte stiskem tlačítka Zobrazení úkolů (třetí zleva na  hlavním 
panelu) a dále stiskem tlačítka Nová plocha, které se zobrazí po pravé straně displeje, 
jako na obrázku 3.6.

Mnohem rychleji vytvoříte virtuální plochu stiskem klávesové zkratky Windows+Ctrl+D.

Obrázek 3.6: Vytvoření virtuální plochy
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90 Přecházení mezi virtuálními plochami
Ať už je otevřené okno aplikace umístěno na kterékoli ploše, lze mezi nimi procházet 
standardními metodami, popsanými v tipech 82 (stisk tlačítka na hlavním panelu) a 83 
(stisk klávesové zkratky Alt+Tab). Toto nastavení lze ale změnit – viz tip č. 92. 

K jiné ploše však také snadno přejdete: 

 � stiskem tlačítka Zobrazení úkolů na hlavním panelu a dále klepnutím na miniaturu 
plochy,

 � stiskem klávesové zkratky Windows+Ctrl+Doleva nebo Windows+Ctrl+Doprava.

91 Přesun oken mezi virtuálními plochami
Okna spuštěných aplikací lze mezi plochami přesunovat. Nejdříve je třeba stisknout tla-
čítko Zobrazení úkolů na hlavním panelu; na displeji se zobrazí náhledy oken aplikací 
této plochy. Na náhledu otevřete místní nabídku (pravým tlačítkem myši) a z ní zadejte 
příkaz Přesunout do  (plocha), jako na obrázku 3.7. 

Obrázek 3.7: Přesun okna na jinou plochu

92 Nastavení hlavního panelu virtuální plochy
Ve výchozím nastavení se na  hlavním panelu zobrazují okna všech spuštěných apli-
kací a lze mezi nimi přepínat stiskem tlačítka aplikace nebo pomocí klávesové zkratky 
Alt+Tab. Toto nastavení lze změnit a virtuální plochy tak lze více méně osamostatnit. 
Potom ale může být trochu náročné k žádanému oknu přejít. 

pokročilý
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Otevřete okno Nastavení    Systém    Multitasking. Ve  skupině Virtuální plo-
chy zvolte v  rozevíracím seznamu Na  hlavním panelu se zobrazí okna otevřená 
na položku Na právě používané ploše.

Mnohem kritičtější ale je další změna, to když v  rozevíracím seznamu Při stisknutí 
Alt+Tab se zobrazí okna otevřená na  vyberete položku Na  právě používané ploše. 
Tady je mnohem praktičtější ponechat nastavení Na všech plochách.

93 Zavření virtuální plochy
Nepotřebnou virtuální plochu lze zavřít: 

 � Stiskem tlačítka Zavřít v  pravém horním rohu miniatury plochy (stisk tlačítka 
Zobrazení úkolů na hlavním panelu).

 � Stiskem klávesové zkratky Windows+Ctrl+F4.
Jsou-li na ploše, kterou jste uzavřeli, otevřená okna, tato se přesunou na nejbližší ote-
vřenou plochu.

Obrázek 3.8: Takto lze zavřít virtuální plochu

94 Otevření oken pro nastavení změn pozadí pracovní plochy 
a vzhledu displeje
Pro změnu nastavení vzhledu pracovní plochy je určeno okno Nastavení   
Přizpůsobení. Toto okno lze ale otevřít také z místní nabídky pracovní plochy zadáním 
příkazu Přizpůsobení. 

Pro nastavení rozlišení obrazovky a dalších detailů je třeba otevřít okno Nastavení  
Systém  Displej. Toto okno otevřete rovněž z místní nabídky pracovní plochy zadá-
ním příkazu Nastavení zobrazení.

95 Pozadí pracovní plochy v plné barvě
Pozadí pracovní plochy může být jednobarevné. Barvu vybírejte v okně Nastavení  
Přizpůsobení  Pozadí. 

V rozevíracím sezamu Pozadí zvolte položku Plná barva. Barvu potom určíte z nabídky 
barev Barvy pozadí; nabízí se 24 barevných odstínů. 

pokročilý
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96 Barvy motivu na pozadí pracovní plochy
O několik tipů dále budeme popisovat volbu motivu pro pozadí pracovní plochy. Již 
nyní však tohoto motivu využijeme pro volbu barvy pracovní plochy. Otevřete okno 
Nastavení  Přizpůsobení  Barvy.

Barvu si může systém zvolit automaticky, když přepínač Automaticky vybrat barvu 
motivu z mého pozadí nastavíte do polohy Zapnuto.

Pro ruční nastavení barvy v  rozevíracím sezamu Pozadí zvolte položku Plná barva. 
Barvu potom určíte z nabídky barev Zvolit barvu motivu. 

Tuto barvu použije systém na  zvýraznění tlačítek spuštěných aplikací na  hlavním 
panelu, pro pozadí dlaždic na obrazovce Start i ikon v nabídce Start, a konečně i pro 
dlaždice v okně Nastavení.

97 Obrázek na pozadí pracovní plochy
Na pozadí pracovní plochy můžete umístit obrázek, nejlépe fotografii. Je užitečné, 
pokud je fotografie orientovaná na šířku, lépe si bude s obrazovkou rozumět. 

V okně Nastavení  Přizpůsobení  Pozadí nastavte v rozevíracím seznamu Pozadí 
položku Obrázek. Vyberte některou z miniatur ze sady Zvolit obrázek, anebo stiskněte 
tlačítko Procházet.

V  otevřeném dialogovém okně Otevřít zvolte disk a  složku, kde je obrázek umístěn, 
a vyberte ikonu se souborem obrázku; volbu potvrďte stiskem tlačítka Zvolit obrázek.

Vybraný obrázek se zařadí mezi náhledy. Klepnete-li na něj, bude právě tento obrázek 
hlavním motivem zamykací obrazovky.

98 Jak přizpůsobit obrázek na ploše velikosti displeje
Rozměry obrázku, který umístíte na pracovní plochu podle tipu č. 97, pravděpodobně 
nebudou ladit s poměrem stran obrazovky. Proto v okně Nastavení  Přizpůsobení  
Pozadí z rozevíracího seznamu Zvolte si vhodné nastavení vyberte tu položku, která 
zobrazí fotografii nejlépe. Poměr stran obrázku se nebude deformovat, zvolíte-li zde 
položky Vyplnit nebo Přizpůsobit. 

Pokud si nevíte rady s dialogovým oknem Otevřít, poraďte se s tipem č. 582.

99 Panoramatický obrázek na pozadí pracovní plochy
Pokud umístíte na  pozadí pracovní plochy panoramatický obrázek, tedy s  poměrem 
stran zhruba 3 : 1, není jednoduché jej zobrazit tak, aby poměr stran odpovídal realitě. 
Takový obrázek ale můžete nechat rozprostřít současně na dva monitory, když v okně 
Nastavení    Přizpůsobení    Pozadí vyberete v  rozevíracím seznamu Zvolte si 
vhodné nastavení položku Překlenout. 
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100 Obrázek na pozadí pracovní plochy z aplikace Průzkumník
Obrázek na pozadí pracovní plochy lze umístit, pokud jeho ikonu zobrazujete v okně 
aplikace Průzkumník (o tom více v kapitole Zobrazení souborů a složek v okně aplikace 
Průzkumník).

Otevřete na ikoně souboru s obrázkem místní nabídku (pravým tlačítkem myši) a z ní 
zadejte příkaz Nastavit jako pozadí pracovní plochy. Reakce systému je okamžitá.

Podobný příkaz lze zadat i z oken jiných aplikací určených pro správu fotografií, napří-
klad Zoner Photo Studio. V takovém případě se obvykle hovoří o tapetě; příkaz zde hle-
dejte v nabídce Publikovat  Tapeta, ale v jiných aplikacích může být postup odlišný.

101 Prezentace na pozadí pracovní plochy
Z vlastních fotografií uložených na pevném disku ve  formě souboru můžete vytvořit 
na pozadí pracovní plochy prezentaci. 

V okně Nastavení  Přizpůsobení  Pozadí nastavte v rozevíracím seznamu Pozadí 
položku Prezentace.

Stiskněte tlačítko Procházet. V  otevřeném dialogovém okně Vybrat složku vyberte 
složku, v níž jsou shromážděny obrázky pro prezentaci. Složka musí obsahovat obrázky, 
nestačí, když jsou obrázky v podsložkách!

Způsob, jakým obrázek vyplní plochu obrazovky, určete v rozevíracím seznamu Zvolte 
si vhodné nastavení. K deformaci obrázku nedojde, zvolíte-li zde položky Vyplnit nebo 
Přizpůsobit.

Interval, v němž se budou obrázky střídat, zvolte v rozevíracím seznamu Měnit obrázek 
každých; k dispozici je rozpětí od jedné minuty do jednoho dne.

102 Změna barvy nabídky Start a hlavního panelu
Pokud vám nestačí výchozí barvy nabídky Start a hlavního panelu (černá), můžete tuto 
barvu změnit. V okně Nastavení  Přizpůsobení  Barvy nastavte přepínač Zobrazit 
barvu v nabídce Start, na hlavním panelu a v centru akcí do polohy Zapnuto. 

Použije se barva určená jako barva pozadí, eventuálně barva zvolená jako barva motivu.

103 Průhledný hlavní panel
Chcete-li, aby hlavní panel a  nabídka Start byly průhledné, v  okně Nastavení   
Přizpůsobení  Barvy nastavte přepínač Nastavit nabídku Start, hlavní panel a cen-
trum akcí jako průhledné do polohy Zapnuto. 
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104 Jak otevřít okno pro volbu motivu
Motiv je kombinace obrázků na pozadí plochy, barev oken a zvuků; změny si povšim-
nete především u dialogových oken a u okna nastavení, kde jsou zvýrazněny položky 
a text v základní barvě motivu. 

Motiv budete volit v  okně Nastavení    Přizpůsobení    Motivy stiskem tlačítka 
Nastavení motivu. Otevře se okno Individuální nastavení  Změnit vizuální prvky 
a zvuky v počítači.

Totéž okno se otevře z okna Ovládací panely  Individuální nastavení.

Obrázek 3.9: Okno pro výběr motivu

105 Výchozí motivy pracovní plochy
V okně Změnit vizuální prvky a zvuky v počítači (viz tip č. 104) přejděte ke skupině 
Motivy ve výchozím nastavení (viz obrázek 3.9). Zde zvolte klepnutím na miniaturu 
jeden z výchozích motivů – Windows nebo Windows 10. 

Změnu bude doprovázet zvukový signál. Na pracovní ploše se zobrazí první obrázek 
motivu a současně se změní vzhled ukazatele myši a oken.

106 Jak získat další motivy
Na stránkách Microsoftu je k dispozici několik desítek dalších motivů, které si můžete 
prohlédnout, a pokud chcete, i stáhnout do svého počítače a používat je. 

V okně Změnit vizuální prvky a zvuky v počítači (viz tip č. 104) klepněte na odkaz 
Získat další motivy online. Spustí se výchozí prohlížeč internetu (Microsoft Edge) 
a  otevře se stránka s  nabídkou motivů. Vybírejte nejdříve v  seznamu skupin motivů 
po levé straně a potom přímo na ploše.
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Každý motiv dává k  dispozici náhled prvního obrázku a  barvu oken. Chcete-li se 
s  motivem blíže seznámit, klepněte na  odkaz Podrobnosti. Zde si můžete pomocí 
filmového pásu nechat zobrazit větší náhledy obrázků. Pokud vám motiv nevyhoví, 
stiskem tlačítka Zpět v levém horním rohu okna se vrátíte k předchozí nabídce.

Motiv umístíte do svého počítače stiskem tlačítka Stáhnout. Během stahování se zob-
razuje panel stahování. Po skončení stahování zde stiskněte tlačítko Otevřít. Miniatura 
staženého motivu se zobrazí v okně Změnit vizuální prvky a zvuky v počítači. Pokud 
na tuto miniaturu klepnete, motiv se ihned projeví jak na pracovní ploše, tak i v barvě 
oken.

Obrázek 3.10: Stažení motivu z internetu

107 Panoramatické motivy přes dva monitory
Microsoft vám na svých stránkách dává k dispozici i panoramatické motivy, které jsou 
rozšířené na  oba monitory. Běžná schémata lze na  dvou monitorech také použít, ale 
v tom případě se zobrazuje na každém monitoru jiný obrázek.

Panoramatická schémata jsou dostupná, když v okně Změnit vizuální prvky a zvuky 
v počítači (viz tip č. 104) klepnete na odkaz Získat další motivy online a na webové 
stránce Motivy zvolíte položku Panoramatické (přes dva monitory). Po výběru motivu 
stiskněte tlačítko Stáhnout motiv a na dotaz Co má aplikace udělat s tímto souborem 
nastavte přepínač do polohy Otevřít.
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