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Klávesnice 
Rozložení a některé klávesy na Macu jsou oproti standardním PC 

klávesnicím odlišné a liší se také použití jednotlivých kláves.  

Zkratkám od teď vládne Command! 

Používané symboly 

Na klávesnici je řada nových symbolů, které vám také v nabídkách pomohou s orientací 

v klávesových zkratkách, které slouží pro danou funkci. 

Command 
Klávesa, která je na pozici klávesy Windows, 
a používá se na Macu namísto klávesy 
Control. Používá symbol ⌘. 

Shift 
Není na klávesnici nadepsán, ale označen 
pouze symbolem ⇧. 



Command namísto Control 

Klávesa Command, která nese znak ⌘, se nachází na místě, kde jste zvyklí na klávesu s logem 

Windows. Vyznačuje se tím, že se v prostředí macOS používá zpravidla namísto klávesy 

Control a pojí se s ní řada klávesových zkratek. Setkáte se s ní tak velmi často. 

Pokud jste tedy doposud kopírovali a vkládali oblíbenou kombinací kláves Ctrl + C a Ctrl + V, na 

Macu použijete Cmd + C a Cmd + V. Stejně tomu tak je v řadě dalších případů. Uvidíte, že pokud 

ještě přijdete do styku s počítačem se systémem Windows, po nějakém čase budete 

kombinace používat špatně tam. 

Píšeme zavináč a další speciální znaky 

Největším překvapením bývá otázka, jak na Macu napsat zavináč. Je to jednoduché a dokonce 

jednodušší než na Windows, jen to vyžaduje zvyk. Konkrétně zavináč napíšete kombinací Alt + 

2. Zavináč je na klávese 2 navíc znázorněn a všechny znaky, které jsou na klávesách na této 

pozici, napíšete právě s kombinací stisknutých kláves s Altem. Klávesa Alt se v prostředí 

macOS označuje jako Option a nese znak ⌥. 

Control  
Symbol v nabídkách ⌃ slouží pro označení 
klávesy Control. 

Option (alt)  
Alt, na který jste zvyklí i z PC klávesnice, je 
značen jako option případně pouze  
znakem ⌥. 

Caps Lock 
Je vybaven LED diodou, která značí jeho 
používání, a ochranou proti nechtěnému 
stisknutí. 



Přehled klávesových zkratek pro 
Mac 
Klávesové zkratky. Jedni je milují, druzí nenávidí. Pokud je používáte 

rádi, připravil jsem jednoduchý přehled těch nejpraktičtějších 

klávesových zkratek, které se na Macu určitě budou hodit. 

Jak objevit další klávesové zkratky 

Jakmile si otevřete nějakou nabídku z horního řádku nabídek, vpravo jsou zobrazeny klávesové 

zkratky, které slouží pro dané akce. 

Základní systémové zkratky pro Finder, práci s okny a další 
aplikace 

Cmd + mezerník Vyvolá okno pro vyhledávání Spotlight

Cmd + A Vybrat vše

Cmd + F Vyhledávání v rámci dané aplikace

Cmd + H Skryje aktuální okno

Cmd + I Zobrazit informace  
(ekvivalent Vlastnosti ve Windows)

Cmd + M Minimalizuje aktuální okno



Chybějící Delete 

Pro mnohé je překvapení, že klávesu Delete byste na Macu hledali marně. Můžete nalézt pouze 

klávesu Backspace, která však maže text v opačném směru. Pokud klávesu Delete postrádáte, 

stačí v kombinaci s klávesou Backspace držet i klávesu Fn a Delete je na světě. To platí pouze 

pro text, pro mazání souborů pak existuje výše zmíněná kombinace Cmd a Backspace . 

Cmd + N Otevře nové okno

Cmd + O Otevřít (funguje jako Enter ve Windows)

Cmd + P Tisk

Cmd + Q Úplně ukončí aktuální aplikaci

Cmd + S Uložit

Cmd + T Otevře nový panel (ve Finderu, v Safari atp.)

Cmd + W Zavře aktuální okno (ale nevypne aplikaci)

Cmd + Z Vrátit se o krok zpět

Shift + Cmd + N Vytvoří novou složku

Cmd + backspace Přesune položku do koše

Ctrl + Cmd + mezerník Zobrazí nabídku emoji a dalších symbolů



Pořizujeme screenshoty 

Čas od času se hodí vytvořit screenshot, tedy snímek obrazovky, který zachycuje aktuální dění 

na obrazovce. Na Macu existuje několik možných kombinací, klávesu PrintScreen byste však 

hledali marně. 

Posouváme se v textu 

Možná si ještě z PC klávesnice pamatujete klávesy jako Home, End, Page Down nebo Page Up.  

Na Macu je lze nahradit klávesovými zkratkami. 

Shift + Cmd + 5 Spustí aplikaci Snímek obrazovky pro pořízení snímků

Shift + Cmd + 3 Zachytí celou obrazovku a uloží obrázek na plochu

Shift + Cmd + Ctrl + 3 Zachytí celou obrazovku a uloží obrázek do schránky

Shift + Cmd + 4 Zachytí libovolný výřez obrazovky a uloží jej na plochu

Shift + Cmd + 4 A poté mezerník zachytí pouze vybrané okno

Shift + Cmd + Ctrl + 4 Stejné jako výše, jen se obrázek uloží do schránky

Fn + ↑ Vrátí se na začátek stránky (funguje jako Page Up)

Fn + ↓ Přesune se na konec stránky (funguje jako Page Down)

Fn + ← Vrátí se na začátek dokumentu (stejně jako Home)

Fn + → Přesune se na konec dokumentu (stejně jako End)

Cmd + ↑ Přesune kurzor na začátek dokumentu

Cmd + ↓ Přesune kurzor na konec dokumentu

Cmd + ← Přesune kurzor na začátek řádku

Cmd + → Přesune kurzor na konec řádku
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