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Nebojte se Total Commanderu 

Total Commander je jedním z nejpoužívanějších souborových manažerů. V článku se dozvíte 

o jeho výhodách, o některých jeho funkcích a možnostech, ovládání a o nastavitelném 

zobrazení. 

Nejpoužívanějším souborovým manažerem je samozřejmě Průzkumník Windows (pokud se 

bavíme o operačním systému Microsoft Windows). Avšak ne každému vyhovuje a také ne 

každému stačí funkce, které nabízí a tak hledají jiné, alternativní manažery. Mezi ty 

opravdu nejrozšířenější patří zcela jistě Total Commander. 

Svým výchozím vzhledem může připomínat starý dobrý manažer M602, který jistě znají 

starší uživatelé. V základu tedy obsahuje dvě samostatná okna, která zobrazují dvě různé 

(nebo stejné) složky. Navigací se oproti průzkumníku v ničem neliší a tak můžete procházet 

složky, jak se vám zamane. Jediným rozdílem je, že jednotlivé oddíly disku přepínáte pomocí 

ikon nebo vysouvacího menu nad dvěma okny (ale v nastavení lze upravit i procházení až k 

diskovým oddílům). 

 

Okno aplikace Total Commander. 

Jeho hlavní předností je možnost rychle ovládat obě dvě složky a především s nimi různě 

operovat. Tento systém dovoluje více méně podobné věci, jako dvě samostatná okna 

Průzkumníku. Avšak Total Commander dovoluje využívat ve velkém klávesové zkratky a 

celkově jej lze ovládat pouze pomocí klávesnice, což mnohým uživatelům vyhovuje a také 

jim to zrychlí práci. Samotná aplikace je také rychlá. 

  

  

http://search.centrum.cz/ad.php?js=0&mb=0&charset=utf&format=666699ffffff3366ff000000339966100&partner=329&kanaly=532694&kw-delim=%3A&kwlist=windows%3Awindows%20vista%3Awindows%207&check=97935DC94FE58D770A024B701440E959&stranka=http://digitalne.centrum.cz/nebojte-se-total-commanderu/
http://search.centrum.cz/ad.php?js=0&mb=0&charset=utf&format=666699ffffff3366ff000000339966100&partner=329&kanaly=532694&kw-delim=%3A&kwlist=total%20commander&check=6DA505BDB1BCC56993D730D9AD4BBBCE&stranka=http://digitalne.centrum.cz/nebojte-se-total-commanderu/
http://search.centrum.cz/ad.php?js=0&mb=0&charset=utf&format=666699ffffff3366ff000000339966100&partner=329&kanaly=532694&kw-delim=%3A&kwlist=mala%20okna%3Aokno%3Aokna&check=BA22263D6DFD4CE0F01E09DFD9BE5118&stranka=http://digitalne.centrum.cz/nebojte-se-total-commanderu/
http://search.centrum.cz/ad.php?js=0&mb=0&charset=utf&format=666699ffffff3366ff000000339966100&partner=329&kanaly=532694&kw-delim=%3A&kwlist=mala%20okna%3Aokno%3Aokna&check=BA22263D6DFD4CE0F01E09DFD9BE5118&stranka=http://digitalne.centrum.cz/nebojte-se-total-commanderu/
http://g2.stahuj.centrum.cz/magazin/9132/total-commander.png
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Ovládání 

Jak již bylo řečeno, máte k dispozici dvě okna. Lze je ovládat pomocí myši, ale pokud patříte 

mezi lidi, kteří na myš neradi šahají, pokud to není opravdu zapotřebí, můžete využít spousty 

předdefinovaných klávesových zkratek anebo si nastavit i nějakou vlastní. Pomocí 

klávesových zkratek můžete například kopírovat a přesouvat označené soubory nebo složky 

z aktuálního okna do vedlejšího, přejmenovávat soubory nebo je mazat. Dále pomocí nich 

můžete přepínat diskové oddíly v jednotlivých oknech. Také otevírat soubor pro editaci v 

nastaveném editoru nebo vytvářen nový soubor se zadaným jménem, který se rovnou otevře 

pro editaci. Také můžete označit rychle více souborů / složek a přitom ještě zobrazit jejich 

velikost. 

 

Můžete si nastavit různé styly zobrazení. Jedním z nich jsou náhledy, které podporují i video. 

Pokud popustíte uzdu fantazii, můžete využít kombinace kláves pro rychlejší práci, například 

klávesu Shift v kombinaci s klávesou End nebo Home k označení více souborů / složek 

najednou. 

Klávesových zkratek je velká spousta. Pokud jich chcete znát všechny, určitě se podívejte na 

nápovědu aplikace, kde jsou vypsány. 

Okna, složky, záložky 

Aplikace tedy nabízí dvě okna, v nichž si můžete měnit aktuální složku a mezi nimiž lze 

přepínat klávesou Tab. Někomu by se mohlo zdát, že dvě okna jsou málo a tak je v programu 

přidána podpora záložek. Pomocí známé zkratky Ctrl+T si můžete otevřít novou záložku. 

Pomocí klávesových zkratek se lze přepínat mezi jednotlivými záložkami dopředu a dozadu 

nebo se mezi nimi můžete proklikávat myší. 

http://g2.stahuj.centrum.cz/magazin/9132/nahled-videa.png
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V levém okně lze vidět velkou spoustu záložek uspořádaných do více řádků. 

Záložkám můžete nastavit šířku buďto podle názvu nebo roztažením záložek na celý řádek. 

Také lze záložky při velkém počtu rozložit do více řádků nebo pouze za sebe. 

Navíc lze záložky uzamknout tak, že je nebude možné zavřít, nebo je uzamknout úplně, 

takže v nich nebude možné ani měnit aktuální složku. Při pokusu o otevření některé složky 

ze zcela zamčené záložky se složka otevře v nové záložce. Pokud používáte například složku 

do školy nebo do práce opravdu často, lze si pro ni vytvořit speciální záložku, kterou poté 

zamknete. Je to opravdu perfektní věc. 

Výbornou funkcí je také cesta k aktuální složce nad samotným oknem. Pokud myší najedete 

nad nějakou její část, zobrazí se vám malá šipka. Po najetí na ni se zobrazí kaskádové menu 

obsahující složky v aktuální složce a jejich pod-složky atd. Cestu si můžete také manuálně 

měnit, přičemž při psaní se vám automaticky nabízí možné složky podle zatím napsané části. 

http://g2.stahuj.centrum.cz/magazin/9132/zalozky.png
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Pod záložkami můžete vidět kaskádové menu. 

Zobrazení 

Ve výchozím nastavení můžete v jednotlivých oknech Total Commanderu vidět detailní 

informace o složkách a souborech. Avšak vzhled si můžete měnit stejně jako v Průzkumníku. 

Pod tlačítkem Zobrazit v horním menu najdete nastavitelné styly zobrazení. Můžete si tak 

nastavit zobrazování detailů, stromu, miniatur nebo dokonce náhledů (i videa) pro každé 

okno, ale také pro každou záložku zvlášť. 

Pokud přece jen preferujete detailní informace o souborech, můžete využít jednotlivých 

sloupců pro řazení seznamu souborů. Jediným kliknutím na název sloupce tak lze seřadit 

soubory a složky podle názvu do A do Z nebo naopak, podle přípony, velikosti, data poslední 

změny apod. 

Můžete si také filtrovat zobrazený obsah, takže lze zobrazit například pouze složky, nebo 

pouze soubory určitého typu. K tomu slouží vlastní filtry, které si lze vytvářet opět přes menu 

Zobrazit. 

http://g2.stahuj.centrum.cz/magazin/9132/kaskadove-menu.png
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V jednoduchém formuláři lze vytvářet filtry pro zobrazování. 

Další funkce 

Pokud by Total Commander nabízel pouze jednoduché prohlížení složek, jistě by se nestal tak 

oblíbeným. Jeho velkou předností jsou další funkce, které nabízí. Patří mezi ně například 

podpora FTP protokolu, možnost hromadného přejmenování více souborů najednou, 

porovnávání dvou textových souborů (tzv. diff), synchronizace složek a další a další. Je jich 

opravdu velká spousta a tak nemá jistě cenu je tady všechny vyjmenovávat. Na některé 

důležité se podíváme někdy v dalším článku. Pokud máte tedy nějakou oblíbenou funkci a 

stojí za to, pochvalte se s ní v diskuzi a my ji v článku zmíníme. 

 

  

http://search.centrum.cz/ad.php?js=0&mb=0&charset=utf&format=666699ffffff3366ff000000339966100&partner=329&kanaly=532694&kw-delim=%3A&kwlist=ftp%20stahovani&check=B0635EE4A9D324E2C10712CFA5972B95&stranka=http://digitalne.centrum.cz/nebojte-se-total-commanderu/
http://g2.stahuj.centrum.cz/magazin/9132/filtry.png
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Užitečné funkce Total Commanderu 

V článku se dozvíte o pokročilejších funkcích aplikace Total Commander, jakými jsou 

Synchronizace adresářů, FTP připojení, Hromadné přejmenování více souborů nebo Operace 

s výběrem. 

V nedávném článku o aplikaci Total Commander jsme vám slíbili další článek, v kterém se 

podíváme na některé speciální a pokročilejší funkce tohoto programu. Takže vždy uvedeme, 

k čemu funkce slouží, a pro méně zkušené uživatele popíšeme, jak se používá. 

Hromadné přejmenování souborů 

První funkcí, která určitě stojí za zmínku, je dávkové přejmenování více souborů najednou 

pomocí zadané masky. Funkci najdete v menu Soubor pod názvem Hromadné přejmenování 

nebo ji můžete spustit klávesovou zkratkou Ctrl+M. 

V okně pro nastavení přejmenování můžete vidět seznam souborů, které jste měli označeny a 

kterým se změní název. První způsob přejmenování je nastavit všem souborům stejné jméno, 

popřípadě použít počítadlo, které každému souboru nastaví unikátní postupně narůstající 

číslo. U počítadla si můžete nastavit první číslo, přírůstek a počet číslic, které se mají přidávat 

do názvu souboru. 

Do názvu můžete přidávat různé předdefinované parametry, jako jsou aktuální datum, 

datum vytvoření souboru, velikost souboru, jen některá písmena z původního názvu nebo 

cesta k souboru. 

Další možností je vyhledat v názvech souborů určitý řetězec a ten nahradit jiným (třeba i 

prázdným). 

Pokud budete chtít, můžete si nastavené parametry uložit pro příště a někdy použít stejný 

převod. 

  

http://digitalne.centrum.cz/nebojte-se-total-commanderu/
http://search.centrum.cz/ad.php?js=0&mb=0&charset=utf&format=666699ffffff3366ff000000339966100&partner=329&kanaly=532694&kw-delim=%3A&kwlist=total%20commander&check=9B2F1AF587A678A05B0B450D3CD778F9&stranka=http://digitalne.centrum.cz/uzitecne-funkce-total-commanderu/
http://search.centrum.cz/ad.php?js=0&mb=0&charset=utf&format=666699ffffff3366ff000000339966100&partner=329&kanaly=532694&kw-delim=%3A&kwlist=funkci%3Afunkce&check=FEE41E95B896F8FA606B3C95B942D5EC&stranka=http://digitalne.centrum.cz/uzitecne-funkce-total-commanderu/
http://search.centrum.cz/ad.php?js=0&mb=0&charset=utf&format=666699ffffff3366ff000000339966100&partner=329&kanaly=532694&kw-delim=%3A&kwlist=parametr%3Aparametry&check=A7A875AD4C49F4F7456A746B35E5ADF2&stranka=http://digitalne.centrum.cz/uzitecne-funkce-total-commanderu/
http://g2.stahuj.centrum.cz/magazin/9137/hromadne-prejmenovani.png
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Formulář pro hromadné přejmenování souborů. 

Práce s výběrem 

Druhou výbornou funkcí Total Commanderu je možnost různě operovat s výběrem skupiny 

souborů. První operací je výběr skupiny podle zadaného podřetězce, který se musí 

vyskytovat v názvu souboru. Tuto funkci najdete v menu Vybrat pod Vybrat skupinu. Zde lze 

nadefinovat různé typy výběru dopředu a tak si můžete například nastavit skupinu pro 

obrázky zadáním hledaného řetězce *.gif *.jpg *.jpeg apod. (mezera odděluje více typů). 

Výběr pak můžete invertovat, zrušit nebo jej nechat zapamatovat pro pozdější vyvolání. 

Perfektní je možnost nechat uložit výběr do souboru, což vytvoří textový soubor, kde na 

každém řádku je název jednoho souboru / jedné složky. Výběr si můžete uložit také do 

schránky. Pokud tedy například chcete poslat kamarádovi seznam vašich fotek či videí, 

můžete to udělat tímto způsobem bez nutnosti manuálního přepisování názvů. 

  

Definování výběrové skupiny. 

FTP 

U mnoha uživatelů je možnost připojit se na FTP server stěžejní důvod pro používání Total 

Commanderu. Tuto funkci najdete buďto v menu Síť nebo pod ikonkou s textem FTP. Oběma 

způsoby se dostanete do nového okna, které obsahuje seznam již uložených FTP připojení. 

Pod tlačítkem Nové připojení si můžete nastavit nové FTP připojení. Zde jsou zřejmě 

nejdůležitější kolonky: 

 Název relace - sem napíšete jméno spojení, což je informace pouze pro vás  

 Hostitel - jméno nebo IP adresa serveru, kam se budete připojovat, volitelně můžete 

přidat i port  

 SSL/TLS - použití šifrovaného spojení  

 Jméno uživatele a Heslo - váš login pro přístup na server  

Pokud nevíte, co znamenají další položky, můžete se podívat do nápovědy. 

Uložená připojení můžete také editovat, duplikovat nebo mazat. Pokud se chcete k jednomu 

připojit, stačí na něj dvakrát kliknout myší. Po připojení si můžete z nebo na FTP kopírovat 

soubory pomocí druhého okna Total Commanderu. Po dokončení vaší práce lze nad oknem 

kliknout na Odpojit. 

http://g2.stahuj.centrum.cz/magazin/9137/vyber.png
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Formulář pro FTP připojení. 

Synchronizace 

Tato funkce je určena pro synchronizaci adresářů. Nejjednodušší je nastavit si v levém a 

pravém okně Total Commanderu vždy jednu složku a poté kliknout v menu Příkazy na 

Synchronizace složek. Tím se otevře nové okno. 

Pokud si přece jen chcete změnit složky k synchronizaci, můžete tak udělat v horní části okna 

pomocí dvou textových vstupů. 

Poté si v okolí tlačítka Porovnat nastavíte parametry srovnání složek. Volba Asymetricky 

značí synchronizaci pouze složky vlevo na složku vpravo. Pokud tedy něco vpravo přebývá, 

bude to smazáno. Atribut Podsložky prohledá i podsložky hlavní složky, pokud není možnost 

zaškrtnuta, porovnají se pouze soubory v aktuální složce. Parametr Podle obsahu porovnává i 

obsahy dvou stejně velkých souborů se stejným datem. A pokud není zaškrtnuto Ignorovat 

datum, pak je při nerovnosti dvou souborů vybrán k přepsání ten starší, zůstane tedy jen 

novější. 

Jakmile máte všechny parametry nastaveny, můžete kliknout na tlačítko Porovnat. Poté se 

vám vypíší všechny nalezené soubory. Uprostřed horní části okna si můžete vybrat, které z 

nich chcete zobrazovat. Pokud například odznačíte ikonu Rovná se, pak se nebudou zbytečně 

vypisovat rovnající se soubory. 

Nyní si můžete tedy zkontrolovat, zda chcete všechny soubory přesunout podle znázornění. 

Pokud některý přesouvat nechcete, jednoduše u něj zrušíte ikonku. Jakmile máte opět vše 

zkontrolováno, můžete kliknout na tlačítko Synchronizovat, čímž dojde k finálnímu 

zkopírování, smazání nebo přepsání souborů. 

http://search.centrum.cz/ad.php?js=0&mb=0&charset=utf&format=666699ffffff3366ff000000339966100&partner=329&kanaly=532694&kw-delim=%3A&kwlist=vymeny%20oken%3Avymena%20oken%3Avymena%20okna%3Aokno%3Aokna&check=47D144FB2B44938383B4BF31D2284F37&stranka=http://digitalne.centrum.cz/uzitecne-funkce-total-commanderu/
http://search.centrum.cz/ad.php?js=0&mb=0&charset=utf&format=666699ffffff3366ff000000339966100&partner=329&kanaly=532694&kw-delim=%3A&kwlist=parametr%3Aparametry&check=A7A875AD4C49F4F7456A746B35E5ADF2&stranka=http://digitalne.centrum.cz/uzitecne-funkce-total-commanderu/
http://g2.stahuj.centrum.cz/magazin/9137/ftp.png
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Synchronizace dvou složek. 

Závěr 

Aplikace Total Commander nabízí ještě více funkcí, avšak ty výše vyjmenované jsou snad ty 

nejdůležitější a určitě se mohou hodit spoustě uživatelů. Za zmínku stojí ještě samostatná 

funkce Porovnat podle obsahu, což je i část Synchronizace (pomocí ní si můžete zobrazit 

například rozdíly ve dvou textových souborech), dále také funkce rozdělení a sloučení 

souboru (to je něco podobného jako rozdělování archivu na party) nebo komprese souborů a 

extrakce archivů. 

 

http://g2.stahuj.centrum.cz/magazin/9137/synchronizace.png

