
Total Commander 

Total Commander je súborový manažér, ktorý patrí medzi najpoužívanejšie na svete. 

Najskôr si povieme, čo je to súborový manažér. Je to program, ktorý uľahčuje vašu prácu so 

súbormi  a priečinkami (kopírovanie, presúvanie, mazanie, vyhľadávanie, komprimovanie ...). 

V OS Windows na to používame Windows Prieskumník.  Na rozdiel od Prieskumníka, 

Total Commander používa na prácu so súbormi dve rovnocenné okná, medzi ktorými 

môžete vykonávať rôzne akcie so súbormi a priečinkami. 

Program Total Commander nie je súčasťou OS Windows a preto je potrebné si ho najskôr 

nainštalovať: 

1. Spustite si internetový prehliadač (Google Chrome, Firefox, Edge, Opera, ...) 

2. Pokiaľ máte nastavený vyhľadávač Google, napíšte do vyhľadávacieho poľa: Total 

Commander. 

3. Vyhľadávač Google nájde viacero odkazov na program Total Commander. Môžete si 

vybrať ľubovoľný z nich. Optimálne je ale vybrať si ten, ktorý je po slovensky 

a ponúka stiahnutie programu. 

4. Napríklad môžete kliknúť na Downloads.sk 

 
5. Na stránke Downoads.sk kliknite na Stiahnuť: 

 



6. Na stiahnuť kliknite na ďalšej stránke:  

 
7. Vždy si skontrolujte vľavo dolu, či klikáte na správny odkaz na stiahnutie: 

 
8. Podľa použitého prehliadača sa stiahnutý súbor uloží obvykle do priečinka Stiahnuté 

súbory. Pokiaľ používate alebo Edge tak sa vľavo dolu zobrazí stiahnutie súboru: 

 
9. Kliknutím na Otvoriť súbor sa začne inštalovanie programu Total Commander. 

 
10. Pri inštalovaní sa držte pokynmi sprievodcu inštaláciou (je po slovensky). 

11. Po úspešnom nainštalovaní sa na pracovnej ploche objaví odkaz na program Total 

Commander: . 



Práca s programom Total Commander 

Program Total Commander si spustíte priamo z pracovnej plochy alebo cez kliknutie na ikonu 

hľadať na Paneli úloh. Po jeho spustení sa zobrazí: 

 

úvodná stránka, ktorá upozorňuje na to, že to je shareware a teda by ste si mali za používanie 

programu zaplatiť. Inak stačí kliknúť na tlačidlo, ktoré je vám poskytnuté (aktuálne 1). 



Ďalšie okno súvisí s nastavením programu: 

 

Nastavenie si urobte podľa vlastného uváženia ale keď neviete čo a ako nechajte základné 

nastavenie a potvrďte ho kliknutím na tlačidlo OK. 

Tak isto aj knižnicu ikon: 

 

Zobrazí sa program Total Commander: 



 

V programe sa zobrazia dva stĺpce, v každom z nich sú zobrazené priečinky pevného disku 

(c:, d:, e:, f:, ...). V priečinkoch na diskoch sa pohybujete tak, ako v prieskumníkovi 

(dvojklikom do vnútra, kliknutím na dve bodky von). 

Zmenu pevného disku urobíte kliknutím na šípku vedľa písmena disku a označením iného 

písmena zmeníte disk:   

Zobrazí sa koreňový priečinok vybraného disku: 

 

Dvojklikom na názov priečinka zobrazíte jeho obsah:  



 

Takýmto spôsobom sa môžete otvoriť ľubovoľný priečinok a to ako na ľavej strane programu, 

tak aj na pravej strane programu: 

 

Kopírovanie a presúvanie priečinkov a súborov 

Kopírovanie a presúvanie súborov a priečinkov môžete urobiť takto: 

1. V programe Total Commander si na jednej strane zobrazte priečinok so súbormi 

a priečinkami, ktoré chcete kopírovať (presúvať). 

2. Na druhej strane si zobrazte cieľový priečinok, do ktorého chcete súbory a priečinky 

kopírovať (presúvať). 

3. Označte súbory a priečinky, ktoré chcete kopírovať, kliknutím na pravé tlačidlo myši:  

 
4. Označené súbory a priečinky môžete kopírovať viacerými spôsobmi: 



a. Kliknutím na tlačidlo F5/Kopírovať (dolu v programe): 

 
b. Stlačením klávesu F5 

c. Stlačením klávesov Ctrl + C a následne klávesov Ctrl + v cieľovom stĺpci 

5. Na spodku programu Total Commander sú k dispozícii tlačidlá na prácu so súborom 

 
6. Z názvu a označenia vyplýva: 

a. Kláves F3 – zobraziť 

b. Kláves F4 – upraviť 

c. Kláves F5 – kopírovať  

d. Kláves F6 – presunúť / premenovať 

e. Kláves F7 – nový priečinok 

f. Kláves F8 – odstrániť 

g. Klávesy Alt + F4 – skončiť 

7. Takže jednotlivé úkony môžete urobiť buď stlačením funkčných klávesov alebo 

kliknutím na tlačidlá na spodku programu Total Commander. 

Komprimovanie a extrahovanie súborov v programe Total Commander 

Program Total Commander umožňuje podstatne viac funkcií ako len kopírovanie 

a presúvanie súborov a priečinkov. Medzi často používané funkcie môžeme zaradiť 

komprimovanie a extrahovanie súborov a priečinkov. Komprimovanie sa používa pre to aby 

sme zmenšili veľkosť súborov (napr. pre posielanie elektronickou poštou sme niekedy 

obmedzení maximálnou veľkosťou odosielaného alebo prijímaného súboru). Na 

komprimovanie sa obvykle používajú rôzne externé programy (zip, winzip, rar, winrar, 7zip 

a pod.). Program Total Commander má možnosť komprimovať a extrahovať programy 

a súbory priamo vo svojich funkciách: 

1. Spustite si program Total Commander. 

2. V jednej strane programu si zobrazte súbory a priečinky, ktoré chcete komprimovať. 

3. Označte (klikaním na pravé tlačidlo myši) súbory a priečinky, ktoré chcete 

komprimovať: 

 
4. Komprimovanie označených súborov a priečinkov môžete urobiť niekoľkými 

spôsobmi: 

a. Kliknutím na tlačidlo Komprimovať: . 



b. Kliknutím na ponuku Súbor a ďalej na Komprimovať: 

. 

c. Stlačením klávesov Alt + F5. 

5. Komprimované súbory a priečinky sa uložia podľa nastavenia: 

. 

6. Na druhej strane programu sa zobrazí komprimovaný súbor: 

 

Extrahovanie komprimovaných súborov a programov sa robí podobným spôsobom: 

1. Spustite si program Total Commander. 

2. V jednej strane programu si zobrazte komprimovaný súbor, ktorý chcete extrahovať. 

3. Označte kliknutím vybraný súbor: 

 
4. Extrahovanie môžete urobiť viacerými postupmi: 

a. Kliknutím na tlačidlo Extrahovať: . 

b. Kliknutím na ponuku Súbor a ďalej na Extrahovať: 

. 

c. Stlačením klávesov Alt + F9. 



5. Zobrazia sa voľby pri extrahovaní (rozbaľovaní) súborov: 

. 

 


