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1 Instalace a odinstalace 

1.1 Průvodce instalací 
Průvodce instalací je připraven pomocí profesionálního systému, proto je jeho použití velmi intuitivní 
a spolehlivé. 

 

Ještě je třeba dodat, že pokud máte aplikaci již spuštěnou, instalační program na to upozorní hned na 
začátku tímto dialogem a dokud aplikaci neukončíte, nelze v instalaci pokračovat. Stejně tak nelze 
aplikaci odinstalovat, jestliže právě běží. 

 

Dále následuje obrazovka s licenčním ujednáním, kterou musíte potvrdit, jinak aplikaci nelze 
nainstalovat. 
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Dále volíte typ instalace. Pokud si zvolíte Expresní, průvodce se již na nic neptá a vše nainstaluje tak, 
jak je třeba – to je výhodné (nejen) pro méně zkušené uživatele. Pokud si zvolíte Uživatelská, 
zobrazuje průvodce instalací další obrazovky, tak jak je uvedeno dále v této příručce. 

 

Následuje výběr součástí instalace, doporučujeme zvolit úplnou instalaci. Komponenty, které si 
nenainstalujete, nebudou dostupné, ani když necháte CD-ROM v mechanice. Dále si můžete zvolit 
složku v nabídce Start. 
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Na této obrazovce je výběr dalších úloh. Při prvním spuštění jsou všechny zaškrtnuté. Při opakovaných 
instalacích mohou být některé odškrtnuté, protože se změnou programu není třeba opakovat jejich 
instalaci. 

 

Následuje vlastní instalace, která může trvat několik minut. 
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Na závěr se zobrazí souhrnné informace, je možné aplikaci ihned spustit a také si nechat zobrazit 
Uživatelskou příručku. 

 

1.2 Odinstalace 
Odinstalace je jednoduchá a rychlá – stačí spustit ze Start menu > Všechny programy > Edice VNPČP 
> Odinstalovat aplikaci edice VNPČP. 
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Při odinstalaci je z počítače odstraněno vše, co bylo nainstalováno. 

 

2 Aktivace 

2.1 Průvodce aktivací 
Přístup k dokumentům a obrázkům v jednotlivých dílech je třeba aktivovat. K tomu slouží průvodce 
aktivací, kterého můžete spustit buď přímo z domácí obrazovky, nebo z menu Nástroje > Průvodce 
aktivací. 

 

2.2 Aktivační otázka 
Každý díl je třeba aktivovat samostatně tlačítkem Aktivovat. Zobrazí se tzv. aktivační otázka, na jejíž 
zodpovězení máte 5 minut. Potom otázka zmizí a příště se objeví zcela jiná. 
Pro zodpovězení otázky musíte vlastnit příslušné knižní vydání a v něm pak odpověď najít. 
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Pokud odpovíte správně, budete o tom informováni. 

 

Současně s tím se aktivovaný díl zobrazí zeleně. 
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2.3 Nepřístupné dokumenty a obrázky 
Pokud daný díl nebudete mít aktivovaný, zobrazí vám aplikace místo něj pouze upozornění. Současně 
s tím jsou nepřístupné dokumenty a obrázky zobrazeny v levém navigačním panelu světle šedou 
barvou. Na tomto obrázku je tedy díl II.1 již aktivován, zatímco díl II.3 není. 
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3 Uživatelské rozhraní 

3.1 Základní rozdělení 
Celá aplikace se skládá ze dvou základních oken – z hlavního, které obsahuje menu, levý navigační 
panel a především v pravé části okno s texty dokumentů. Druhé okno je Poznámkový blok. 
Aplikace také obsahuje v levém dolním rohu přesnou verzi programu, ve stavové řádce zobrazuje stav 
připojení k internetu (zelená = připojeno, červená = odpojeno) a také informaci o tom, zda jazykové 
prostředí vyhovuje (podporuje češtinu nebo slovenštinu). 
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3.2 Doporučené uspořádání oken 
Pokud máte dostatečně velké rozlišení obrazovky, doporučujeme následující uspořádání oken, které 
umožňuje přehlednou a rychlou práci se všemi částmi aplikace. Aplikace si po vypnutí uspořádání 
pamatuje a při příštím spuštění budou okna rozložena stejně. S uspořádáním oken vám pomůže funkce 
z menu Nástroje > Doporučené uspořádání oken. 
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3.3 Celá obrazovka 
Pokud potřebujete ještě více prostoru, můžete použít režim „Celá obrazovka“, kdy se menu aplikace 
minimalizuje a hlavní okno se roztáhne přes celou obrazovku. Tento režim se vyvolá klávesovou 
zkratkou F11 a stejnou klávesou se také z tohoto režimu vrátíte. 
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4 Části aplikace 

4.1 Domácí obrazovka 
Domácí obrazovka je první, co po spuštění aplikace uvidíte. Obsahuje několik nápisů, pomocí nichž se 
dostanete do příslušné části. Zpět na tuto hlavní obrazovku se můžete kdykoli dostat klávesovou 
zkratkou Ctrl+Shift+Home nebo kliknutím na ikonku . 

 

4.2 Hlavní menu 
V hlavním menu (pás karet) jsou k dispozici všechny funkce aplikace. Tyto funkce jsou popsány dále v 
textu příručky. Díky hlavnímu menu by mělo být ovládání aplikace stejně snadné jako práce s běžnými 
kancelářskými aplikacemi typu MS Word nebo MS Excel. 
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4.3 Levý navigační panel 
Levý navigační panel se rozděluje na čtyři další panely – Obsah, Rejstříky, Hledání a Vybrané. 
Protože jde o nejdůležitější navigační části aplikace, jsou jim věnovány samostatné kapitoly. 
Všechny čtyři panely sdílejí stejnou sadu ikonek, symbolizujících jednotlivé druhy položek: 

 – svazek/díl, který není zatím dostupný 

 – svazek/díl 

 – dokument 

 - PDF dokument 

 – HTML dokument 

 - obecná složka 

 - složka Statistické přehledy 

 - složka Přílohy k dokumentům 

 – položka místního rejstříku nebo složka Mapy 

 – položka jmenného rejstříku 

 – položka věcného rejstříku 

 – dokument, který se nachází jen na DVD (nevyšel knižně) – platí pouze pro hledání 
 
U všech panelů také platí to, že stačí na položku jednou kliknout a příslušný dokument se ihned 
zobrazí. Listovat položkami lze velmi pohodlně pomocí kláves Nahoru/Dolů, za použití klávesových 
zkratek F7/F8 nebo kliknutím na ikonky  a . 

Každý z panelů také ukazuje pořadí aktuální položky a celkový počet položek. 

Při kliknutí pravým tlačítkem se zobrazí kontextové menu, které obsahuje několik základních operací, 
které souvisejí s aktuálním dokumentem. 
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4.3.1 Typy dalších materiálů 
V Obsahu najdete celou řadu dalších materiálů a složek, jejichž význam je třeba krátce vysvětlit. 

4.3.1.1 Ediční poznámka 
V Ediční poznámce jsou v krátkosti shrnuty nejdůležitější ediční zásady vztahující se k celému dílu. 
Poznámka obsahuje základní informace o edičních pravidlech (např. vysvětlení použitých znaků a 
indexů, číslování a uspořádání dokumentů atd.) a má sloužit čtenáři k usnadnění práce s edicí. 
Podrobnější objasnění a odůvodnění zvolených edičních pravidel se nachází v textu „Ediční zásady“ 
v I. dílu. 

4.3.1.2 Impressum 
V Impressu jsou uvedena jména všech osob, které se na jednotlivých edičních dílech (svazcích) 
pracovně podíleli. Dále obsahuje např. název nakladatelství, rok vydání a ISBN. K dispozici je ve 
formátu PDF. 

4.3.1.3 Univerzální seznam archivů a fondů 
V tomto přehledu jsou uvedeny všechny archivy a archivní fondy, z nichž editoři při přípravě díla 
čerpali (stav: duben 2010). Při odkazování na archivní materiál v rámci celého díla jsou používány 
zkratky, jež jsou vysvětleny v této referenční pomůcce. K dispozici je ve formátu PDF. 

4.3.1.4 Mapy 
V této sekci je zpřístupněno celkem 11 map ve formátu PDF, většina z nich v plnobarevné verzi.  

4.3.1.5 Statistické přehledy 
Některé dobové statistické diagramy a studie, které byly původně publikovány v letech 1937, resp. 
1945 až 1948, jsou zpřístupněny ve formátu PDF. Ne všechny údaje v těchto materiálech jsou v 
souladu s dnešním stavem bádání, přesto tyto dobové grafiky a texty dobře odráží představy a 
předpoklady, z kterých tehdejší plánovači sídelní politiky vycházeli. Pro podrobný komentář 
k dnešnímu stavu viz úvod č. II. v I. dílu.  

4.3.1.6 Úvody 
Každý díl (svazek) obsahuje textový úvod nebo více úvodních textů. Úvody mají sloužit především k 
bližšímu představení publikovaných dokumentů v příslušném dílu (svazku). Souhrnně popisují 
nejdůležitější skutečnosti související s konkrétně sledovanými problematikami, přičemž současně 
upozorňují na aktuální stav výzkumu a vybranou literaturu. Jejich důležitou součástí jsou také 
komentáře k charakteru použitého archivního materiálu a možnostem dalšího výzkumu. Specifické jsou 
úvody v I. dílu. Jedná se o soubor textů, které si kladou za cíl přiblížit historická a metodická 
východiska související s přípravou a používáním celého edičního díla. Úvody jsou v rámci aplikace 
zveřejněny ve formátu PDF.  

4.3.1.7 Seznamy a rejstříky k jednotlivým svazkům/dílům 
V těchto rubrikách jsou zpřístupněny referenční pomůcky z jednotlivých edičních dílů (svazků) ve 
formátu PDF.  

4.3.2 Panel Obsah 
Na Obsah se můžete přepnout pomocí klávesové zkratky Ctrl+O. 

V Obsahu je seznam všech dokumentů včetně úvodních textů a dalších materiálů. Řazení je provedeno 
přesně tak, jak jsou dokumenty řazeny v tištěné podobě. To je drobný rozdíl oproti rejstříkům, kde je 
nutné používat přesné řazení vycházející z abecedy. Pomocí tlačítek Rozbalit/Sbalit můžete celý 
hierarchický obsah rozbalit nebo sbalit. 
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4.3.3 Panel Rejstříky 
Na Rejstříky se můžete přepnout pomocí klávesové zkratky Ctrl+R. Jednotlivé položky odkazují pouze 
do dokumentů, nikoliv do úvodních textů nebo jiných materiálů. Odkazy do úvodních textů je možné 
najít pouze v PDF podobě. 
První, co můžete zvolit, je typ rejstříku. Na výběr máte: 

 – Vše 

 – jmenný rejstřík 

 – místní rejstřík 

Dále si můžete zvolit Svazek/Díl, který omezí rejstříky jen na příslušnou část. Pokud necháte vše, 
zobrazují se „sloučené“ rejstříky ze všech dostupných svazků. 
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Rejstříky podporují tzv. inkrementální hledání – to umožňuje vyhledávat položky zapsáním prvních 
několika znaků do kolonky Najít. Rejstřík na to reaguje a ihned zobrazuje položku, která odpovídá 
zapsaným znakům. V rejstřících je proto vždy vše řazené dle abecedy. 

4.3.4 Panel Hledání 
Na Hledání se můžete přepnout pomocí klávesové zkratky Ctrl+H. 

Aplikace používá technologii fulltextového hledání, jejíž předností je obrovská rychlost hledání 
jakéhokoli slova nebo jeho části. 

Do kolonky Text se zadává dotaz. Například chcete vědět, kde všude se píše o partyzánech. Do 
kolonky zapíšete partyzán*. To znamená, že se najdou všechna slova, která začínají na „partyzán“ 
(více o zadávání dotazu se dozvíte v kapitole 5). 
Nyní stisknete tlačítko Hledat a během okamžiku se před vámi objeví seznam 116 dokumentů, které 
odpovídají zadanému dotazu. Položky jsou seřazeny dle relevance, což znamená, že nejprve jsou 
takové, ve kterých je zastoupeno hledané slovo nejvíc. Čím dále je položka v seznamu, tím méně se 
tam o něm píše. 
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Pokud si popř. chcete nalezené dokumenty seřadit podle pořadí v knize, použijte rozbalovací seznam 
„Řadit dle“. 
V dokumentu jsou nalezená slova žlutě zvýrazněna, a pokud se nalezené slovo nalézá v části, která 
není vidět, text se do tohoto místa odroluje.  
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4.3.5 Panel Vybrané 
Na Vybrané dokumenty se můžete přepnout pomocí klávesové zkratky Ctrl+B. 
Vybrané dokumenty slouží k tomu, abyste si mohli vytvořit zcela nezávislý seznam nějakých 
dokumentů a ty potom třeba vytisknout nebo vyexportovat do PDF. 
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4.4 Okno s dokumentem 
Okno s dokumentem je hlavní částí aplikace – v něm se zobrazují vlastní dokumenty včetně poznámek 
pod čarou. Odkazy na tyto poznámky jsou uvedené v hranatých závorkách modrou barvou. Odkazy na 
jiné dokumenty jsou uvedené oranžovou barvou. Pokud je tento oranžový odkaz pouze číslo, pak 
odkaz vede do stejného svazku/dílu. Pokud je před číslem ještě další číslo a pomlčka, pak se jedná o 
odkaz do jiného svazku/dílu. 
Po kliknutí na odkaz na poznámku pod čarou se příslušná poznámka nalistuje v dolním panelu, který je 
světle modrý. To znamená, že zobrazuje poznámky patřící k aktuálnímu dokumentu. Pokud ale 
v tomto panelu kliknete na nějaký oranžový odkaz (vede na jiný dokument), pak se tento dolní panel 
zbarví šedě, protože v takovou chvíli nezobrazuje poznámky aktuálního dokumentu. 
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Pokud na dokument kliknete pravým tlačítkem, zobrazí se kontextové menu obsahující řadu 
užitečných funkcí souvisejících s dokumentem, které budou vysvětleny dále. 
Dolní část obsahující Poznámkový aparát má také kontextové popup menu: 
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5 Další možnosti aplikace 

5.1 Pohyb po položkách, v historii atd. 
Navigace po celé aplikaci je umístěna u sebe:  

 

První tlačítko slouží k návratu na domácí stránku. Je možné použít i klávesovou zkratku 
Ctrl+Shift+Home. 
Aplikace má také zabudovaný systém Historie, díky němuž se můžete vracet na již navštívené 
dokumenty. K tomu slouží zelené šipky nebo klávesové zkratky F5/F6. 
Oproti tomu malé žluté šipky slouží k pohybu po aktuálně zobrazeném seznamu 
(obsah/rejstřík/hledání/vybrané), tedy k přechodu na další nebo předchozí položku. I zde je možné 
využít klávesové zkratky F7/F8. 

Velmi specifickou funkci „Ukázat aktuální položku v obsahu“ oceníte ve chvíli, kdy jste někde 
v rejstříku nebo výsledku fulltextového dotazu a zajímá vás, kam tato položka patří. Klávesovou 
zkratkou Ctrl+Shift+O je tato nalistována v obsahu a vy si můžete prohlédnout další související 
dokumenty. 

5.2 Další operace s textem dokumentu 
S textem se dá provádět několik dalších operací, které jsou přístupné v menu Dokument. Funkce 
„Poznámkový blok“ je popsána v kapitole 10. 
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5.2.1 Kopírovat 
• Kopírovat označený text – Pokud si označíte nějaký text, zpřístupní se i tato volba, jejíž 

pomocí umístíte vybraný text do schránky. Slouží k tomu také klávesová zkratka Ctrl+Shift+C. 

• Kopírovat celý dokument – Touto volbou zkopírujete do schránky celý aktuální dokument. 
Slouží k tomu také klávesová zkratka Ctrl+Shift+A. 

• Kopírovat seznam dokumentů z hledání - Zkopíruje seznam dokumentů z výsledku 
fulltextového hledání do schránky 

• Kopírovat seznam vybraných dokumentů - Zkopíruje seznam vybraných dokumentů do 
schránky 

5.2.2 Tisk 
• Vytisknout aktuální dokument – Vytiskne aktuální dokument. Slouží k tomu také klávesová 

zkratka Ctrl+P 

• Vytisknout všechny dokumenty z hledání - Vytiskne všechny dokumenty z výsledku 
fulltextového hledání 

• Vytisknout seznam dokumentů z hledání - Vytiskne seznam dokumentů z výsledku 
fulltextového hledání 

• Vytisknout všechny vybrané dokumenty - Vytiskne všechny vybrané dokumenty 

• Vytisknout seznam vybraných dokumentů - Vytiskne seznam vybraných dokumentů 

5.2.3 Export 

Upozornění: Pro všechny tyto exporty musíte mít nainstalovaný PDF Creator (je součástí instalace)!!! 
Bez toho se může aplikace při použití těchto funkcí chovat nestabilně. Nainstalovaný PDF Creator 
můžete ověřit tak, že si zobrazíte seznam nainstalovaných tiskáren – musí být mezi nimi. Viz též 
kapitola 13.8. 
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• Vyexportovat aktuální dokument do PDF - Vyexportuje aktuální dokument do PDF 

• Vyexportovat všechny dokumenty z hledání do PDF - Vyexportuje všechny dokumenty z 
výsledku fulltextového hledání do PDF 

• Vyexportovat seznam dokumentů z hledání do PDF - Vyexportuje seznam dokumentů z 
výsledku fulltextového hledání do PDF 

• Vyexportovat všechny vybrané dokumenty do PDF - Vyexportuje všechny vybrané dokumenty 
do PDF 

• Vyexportovat seznam vybraných dokumentů do PDF - Vyexportuje seznam vybraných 
dokumentů do PDF 

5.2.4 Poznámkový blok 
Spustí poznámkový blok, více v kapitole 10. 

5.2.5 Zobrazit poznámku 
Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte poznámku k aktuálnímu dokumentu. Pokud není tlačítko přístupné, 
znamená to, že aktuální dokument žádnou poznámku nemá. 

5.2.6 Fulltext/PDF varianta 
Tímto tlačítkem zobrazíte PDF variantu aktuálního dokumentu. Výhodou je především rychlost (není 
třeba provádět export) a pro někoho možná také to, že design předpřipraveného PDF souboru se blíží 
knižnímu vydání. 

Pokud je již PDF varianta zobrazená, tlačítko zobrazí výchozí fulltextovou variantu dokumentu. 

5.3 Další možnosti hledání 
Kromě základního fulltextového hledání dostupného z levého navigačního panelu je k dispozici ještě 
několik dalších hledání. 

 

5.3.1 Rozšířené hledání 
Pomocí tohoto dialogu můžete velmi přesně zadat vyhledávací podmínku, resp. omezit výsledek 
fulltextového hledání. Pokud jsou příslušné části vyplněné, musí platit SOUČASNĚ. Pokud neplatí 
všechny současně, takový dokument nebude mezi nalezené zařazen. 
V případě Časového omezení platí, že pokud nejsou zadány oba datumy, pak se toto omezení ignoruje. 



Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951  Uživatelská příručka 

 strana 26 

 

5.3.2 Hledání na internetu 
V aplikaci je pět funkcí, které umožní vyhledání označeného slova (sousloví) na internetu. Slovo musí 
být označené (pomocí myši) ve fulltextovém dokumentu. Hledání označeného slova v PDF či HTML 
dokumentech není podporováno. 

• Vyhledat v Googlu – Pomocí této volby se vyhledá označený text v Googlu 

• Vyhledat v Bingu – Pomocí této volby se vyhledá označený text v Bingu 

• Vyhledat na Seznamu – Pomocí této volby se vyhledá označený text na Seznamu 

• Vyhledat ve Wikipedii – Pomocí této volby se vyhledá označený text v české Wikipedii 

• Vyhledat v mapách Googlu – Pomocí této volby se vyhledá označený text v českých mapách 
Googlu 

• Vyhledat v mapách Bingu – Pomocí této volby se vyhledá označený text v mapách Bingu 

• Vyhledat v mapách Seznamu – Pomocí této volby se vyhledá označený text v mapách Seznamu 

• Vyhledat ve slovníku cizích slov – Pomocí této volby se vyhledá označený text ve slovníku 
cizích slov 

 

Výsledek hledání označeného slova „nacisty“ potom může vypadat takto: 
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Výsledek hledání označeného slova „Banská Bystrica“ potom může vypadat takto: 
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5.3.3 Rychlá navigace 
Pomocí Rychlé navigace (Ctrl+G) je možné zobrazit dokument přímo pomocí jeho čísla. Pokud zadáte 
celé číslo, včetně dílu/svazku (např. I.3-15), pak je ihned zobrazen. Pokud zadáte pouze číslo (např. 
15), vyhledají se všechny dokumenty daného čísla z různých svazků a zobrazí v seznamu. První 
dokument je zároveň ihned zobrazen v hlavní aplikaci. Zobrazení ostatních se provádí poklepáním na 
příslušnou řádku. Pomocí filtru je možné hledání omezit jen na některé díly. 

 

5.3.4 Hledání v dokumentu 
Hledání v dokumentu je vlastně takové malé fulltextové hledání v aktuálním dokumentu. Do kolonky 
pro hledání je tedy možné zadat stejně složitou podmínku jako do vlastního fulltextového hledání. 
Nalezená slova jsou také úplně stejně zvýrazněna. Do kolonky se můžete dostat klávesovou zkratkou 
Ctrl+Alt+F a Enterem nebo kliknutím na ikonku lupy potvrdit hledání. 
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Pokud zadaný výraz nebude nalezen, zobrazí se tento dialog s možností provést nové (obecnější) 
hledání. 
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6 Jak zadat fulltextový dotaz 
Při hledání informací můžete používat několik dalších možností, jejichž pomocí lze dotaz zpřesnit. 
 

Tvar podmínky Příklad Najde stránky, které obsahují: 

slovo malíř slovo malíř 

divoký znak * 
(zastupuje libovolný 
počet znaků) 

fyzi* 

*log* 

slova fyzika, fyzikální, fyziolog atd. 

slova geolog, filolog, geologický, logika 
atd. 

divoký znak ? 
(zastupuje jeden 
znak) 

???log slova geolog, biolog, zoolog atd. 

„sousloví“ „člen skupiny“ slova člen a skupiny hned za sebou v 
tomto pořadí 

slovo slovo malíř spisovatel slovo malíř a současně slovo spisovatel 

slovo and slovo malíř and spisovatel slovo malíř a současně slovo spisovatel 
(stejné jako předchozí možnost zadání 
dotazu) 

slovo or slovo malíř or spisovatel slovo malíř nebo slovo spisovatel 

slovo not slovo gotika not renesance slovo gotika a neobsahují slovo 
renesance 

slovo near slovo fyzika near chemie slovo fyzika a slovo chemie nejdále 8 
slov od sebe 

 
Upozornění 

• Při hledání se nerozlišují malá a velká písmena. 

• Některá běžná slova se nedají hledat (byla ze systému hledání odstraněna), protože jsou 
obsažena v téměř každém textu/popisce a výsledek takového hledání by byl příliš rozsáhlý. Jde 
např. o spojky, předložky, slovesa (je, byl, nebo, asi…) atd. 

7 Dobová zobrazení 
V této části naleznete větší počet dobových fotografií rozdělených do jednotlivých dílů. U každé 
fotografie je krátký název a delší popiska. Velikost fotografie se automaticky přizpůsobuje velikosti 
okna, stejně tak popiska. 



Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951  Uživatelská příručka 

 strana 31 

 

8 Menu Nástroje 
V tomto menu jsou k dispozici volby související s globálním nastavením aplikace. 

 

8.1 Seznamy 
Pod pojmem seznamy se skrývá jakýkoliv seznam položek (dokumentů), který je zobrazen v levém 
navigačním panelu nebo v seznamu dokumentů v Poznámkovém bloku. 
Volbou Používat se nastavuje, jaký text se bude v těchto seznamech používat: 

• Název – je to označení dílu, číslo dokumentu a zkrácený regest 

• Regest – kompletní regest dokumentu (bez dílu a čísla dokumentu) 
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Zaškrtávací políčko Zalamovat text slouží k tomu, aby se text v seznamu zalomil (výchozí nastavení) 
nebo nezalomil – pak zabírá je jednu řádku a celý text se zobrazí až po najetí myši. 
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8.2 Nastavení 
První volbou je velikost písma dokumentů (nevztahuje se na uživatelské rozhraní ani na ostatní 
PDF/HTML dokumenty). K dispozici je posuvník, který umožňuje nastavit velikost od 80 do 260 %. 
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Dále je pak možné vypnout zobrazování záhlaví dokumentu 
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Poslední volbou je Barevné zvýrazňování dílů. To je v celé této uživatelské příručce použito a týká se 
levého navigačního panelu a také záhlaví dokumentů. Pokud tuto volbu vypnete, bude aplikace 
vypadat takto: 
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8.3 Uspořádání 
• Doporučené uspořádání oken – Uspořádá okna aplikace tak, aby se s nimi dobře a přehledně 

pracovalo, viz kapitola 3.2 

• Obnovit výchozí nastavení – Odstraní veškerá uživatelská nastavení (ze systémového Registru) 
a restartuje aplikaci. 

8.4 Aktivace 
Spustí průvodce aktivací. Detailní popis procesu aktivace je vysvětlen v kapitole 2. 

8.5 Kontrola jazykového prostředí 
Aplikace vyžaduje podporu češtiny/slovenštiny. Pokud používáte Windows například v němčině nebo 
v angličtině, je velmi pravděpodobné, že tuto podporu nemáte zapnutou. Aplikace testuje jazykové 
nastavení hned při spuštění a zobrazí toto upozornění. 
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Zároveň je tato situace indikována ve stavové řádce červenou ikonkou. 

 

Pokud je vše v pořádku, zobrazí se tento dialog. 

 

A ve stavové řádce je zobrazena ikonka zelená. 

 

9 Menu Nápověda 
V menu nápověda je k dispozici několik voleb souvisejících s podporou tohoto produktu: 

 

9.1 Uživatelská příručka 
Zobrazí tuto uživatelskou příručku v PDF podobě. K tomu potřebujete mít nainstalovaný Adobe 
Reader, který je např. umístěn i na instalačním CD ve složce Adobe. 

9.2 Specifikace fulltextového dotazu 
Zobrazí malé okno, které ukazuje možnosti zadání fulltextového dotazu. Je to stejný text, jako je 
uveden v této příručce. 
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9.3 Technický dotaz 
Pokud máte nějaký technický dotaz týkající se fungování aplikace, můžete pomocí této funkce sestavit 
a odeslat e-mail. Základní informace jsou v něm už předvyplněné, vy pouze napíšete konkrétní dotaz 
či návrh. 
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Pro použití této funkce potřebujete mít nainstalovaný (a správně nakonfigurovaný) program pro správu 
e-mailů. Pokud tomu tak není, objeví se toto upozornění. 

 

9.4 Dotaz k obsahu 
Pokud máte nějaký dotaz týkající se datového obsahu nebo celého projektu „Edice VNPČP“, můžete 
pomocí této funkce sestavit a odeslat e-mail. Základní informace jsou v něm už předvyplněné, vy 
pouze napíšete konkrétní dotaz či návrh. 
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9.5 Zobrazení novinek 
Pomocí této funkce si můžete zobrazit všechny novinky, které na webu zveřejňujeme, bez ohledu na 
to, zda jste je již viděli nebo nikoli. 

Aplikace ale při startu kontroluje novinky také, takže pokud se tam objeví nová (kterou jste ještě 
neviděli), zobrazí se toto okno automaticky, hned po spuštění aplikace. 
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9.6 Informace o edici na internetu 
Spustí internetový prohlížeč a zobrazí stránky, které se týkají celé edice VNPČP – www.vnpcp.cz 

9.7 Informace o produktu na internetu 
Spustí internetový prohlížeč a zobrazí stránky, které byly vytvořeny pro podporu tohoto produktu. 

9.8 Aktualizace aplikace 
Zjistí, zda není k dispozici novější verze (viz kapitola 11) 

9.9 O aplikaci… 
Zobrazí dialog s informacemi o aplikaci (viz kapitola 14) 

10 Poznámkový blok 
Poznámkový blok slouží k přidávání poznámek k dokumentům. Poznámky lze také tisknout, exportovat 
nebo zálohovat. 
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10.1 Poznámky 
K jakémukoliv dokumentu lze přidat poznámku. To je možné provést bud přímo zde pomocí tlačítka 
„Přidat poznámku“ nebo v hlavní aplikaci pomocí kontextových menu. V takovém případě se 
automaticky zobrazí poznámkový blok, založí se nová poznámka nesoucí název dokumentu a kurzor se 
umístí do okna s poznámkou. Tam je možné zapsat libovolně dlouhý neformátovaný text. Pokud již 
k danému dokumentu poznámka existuje, pak se pouze nalistuje – každý dokument může mít jen 
jednu poznámku. 

Poznámku lze tlačítkem „Odstranit poznámku“ smazat. Vlastního dokumentu se to nijak nedotkne. 
Tlačítka „Potvrdit“ resp. „Stornovat“ slouží k potvrzení resp. stornování změn prováděných v aktuální 
poznámce. Poznámka je automaticky uložena po přechodu na jinou poznámku nebo při zavření celého 
Poznámkového bloku. 

Tlačítkem „Zobrazit dokument“ nebo poklepáním na položku dojde k zobrazení příslušného dokumentu 
v hlavní aplikaci. 

10.2 Nastavení 
Přepínací tlačítko „Zobrazovat automaticky“ slouží k tomu, aby poznámkový blok automaticky zobrazil 
poznámku od aktuálního dokumentu, pokud taková poznámka existuje. 

Pomocí přepínacího tlačítka „Vždy nahoře“ je možné zajistit, aby bylo toto okno vždy nad ostatními 
okny aplikace. 
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10.3 Nástroje 
Pomocí menu Nástroje se dostaneme ke speciálním funkcím poznámkového bloku. 

 

Pomocí tlačítka „Zálohovat poznámky“ se zkopíruje databázový soubor nesoucí v sobě poznámky do 
jiného souboru, jehož jméno si můžeme určit. Z tohoto souboru je pak možné poznámky zase obnovit, 
přičemž dojde ke kompletní náhradě aktuálních poznámek těmi ze zálohy! 
Tlačítkem „Odstranit všechny poznámky“ kompletně vyčistíte poznámkový blok. 

V menu „Tisk“ najdeme tyto funkce: 

• Vytisknout všechny poznámky – Vytiskne všechny poznámky na zvolené tiskárně 

• Vytisknout všechny dokumenty – Vytiskne všechny dokumenty, které zde mají poznámku, na 
zvolené tiskárně 

• Vytisknout seznam všech dokumentů - Vytiskne seznam všech dokumentů, které jsou 
zařazené do poznámkového bloku 

 

V menu „Export“ najdeme tyto funkce: 

• Vyexportovat všechny poznámky do PDF – Vyexportuje všechny poznámky do jednoho PDF 
souboru 

• Vyexportovat všechny dokumenty do PDF - Vyexportuje všechny dokumenty do jednoho PDF 
souboru 

• Vyexportovat seznam všech dokumentů do PDF - Vyexportuje seznam všech dokumentů, 
které jsou zařazené do poznámkového bloku do jednoho PDF souboru 

11 Aktualizace aplikace 
Aktualizaci aplikace najdete v menu Nápověda > Aktualizace aplikace nebo můžete využít klávesovou 
zkratku Ctrl+Shift+Alt+A. 
Po spuštění Průvodce aktualizací aplikace se objeví toto okno: 
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Po stisku tlačítka Pokračovat zjistí systém, zda není na internetu novější verze. Pokud ano, oznámí to 
na další obrazovce: 

 

Po stisknutí Stáhnout probíhá stahování aktualizačního souboru: 
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Po úspěšném stažení je nabídnuta instalace. Systém také automaticky pozná, že hlavní aplikace 
(kterou se chystáte aktualizovat) již běží a pokusí se ji zavřít. 

 

Pak probíhá vlastní instalace aktualizace, po které následuje restart hlavní aktualizované aplikace. 



Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951  Uživatelská příručka 

 strana 46 

 

Na závěr se zobrazí informace o úspěšně provedené aktualizaci. 
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12 Klávesové zkratky 

12.1 Navigace 
• Ctrl+Shift+Home – Domů 

• F5 – Zpět (předchozí položka v historii) 

• F6 – Vpřed (následující položka v historii) 

• F7 – Zobrazit předchozí položku (v aktuálním seznamu) 

• F8 – Zobrazit následující položku (v aktuálním seznamu) 

• Ctrl+Shift+O – Ukázat aktuální dokument v obsahu 

• Ctrl+O – Obsah 

• Ctrl+R – Rejstřík 

• Ctrl+H – Hledání 

• Ctrl+B – Vybrané dokumenty 

12.2 Operace s textem 
• Ctrl+Shift+C – Kopírovat označený text 

• Ctrl+Shift+A – Kopírovat celý dokument 

• Ctrl+P – Vytisknout aktuální dokument 

• Ctrl+E – Vyexportovat aktuální dokument do PDF 

12.3 Ostatní 
• Ctrl+M – Zobrazí Poznámkový blok 

• Ctrl+G – Zobrazí okno Rychlá navigace 

• Ctrl+Alt+F – Hledání v aktuálním dokumentu 

• Shift+Ctrl+F – Rozšířené hledání 

• Ctrl+1 – Nastaví používání Názvu 

• Ctrl+2 – Nastaví používání Regestu 

• F1 – Uživatelská příručka 

• Alt+F1 – Zobrazení dialogu O aplikaci… 

• F11 – Přepíná mezi normálním a celoobrazovkovým zobrazením 

• Ctrl+Shift+Alt+A – Aktualizace aplikace 

• Ctrl+Shift+Alt+N – Zobrazení okna s novinkami 

• Ctrl+F1 – Přepíná minimalizaci a normální zobrazení Pásu karet 

• Alt+F4 – Konec aplikace 

13 Časté dotazy (FAQ) 

13.1 Texty se nezobrazují česky (texty, ovládání, obsahy atd.) 
Pro korektní zobrazení českých znaků musíte používat českou verzi operačního systému Windows. 
Výjimky jsou možné pouze u Windows 2000/XP/Vista/7, které při správném nastavení (viz obrázek) 
umí zobrazovat češtinu, i když jde např. o německou nebo anglickou verzi operačního systému. 
S problémem se obraťte na správce svého počítače. 
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Na Windows 7 vypadá dialog s nastavením takto: 
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13.2 Některé funkce nebo tlačítka nejsou přístupné 
Většina funkcí v programu je přístupná jen ve chvíli, kdy je možné je použít. Nemáte-li např. označen 
žádný text, nelze použít tlačítko pro kopírování vybraného textu do schránky apod. 

13.3 Aplikace se spustí, ale není vidět 
Pravděpodobně došlo k poškození informací o pozici okna aplikace. V takovém případě je potřeba 
smazat záznam o pozici ze systémového Registru. To je možno udělat odinstalací produktu nebo přímo 
zásahem do Registru. Zásah do Registru by měl provádět pouze počítačový odborník!!! Spusťte si 
Regedit.exe a nalistujte položku HKEY_CURRENT_USER\Software\AUDREY software\EdiceVNPCP 2010. 
Klepněte na nápis „Edice VNPCP 2010“ a tlačítkem Delete ho vymažte. Poté spusťte tuto aplikaci 
znovu. 

13.4 Mám problémy se zobrazováním hlavní stránky, popř. nelze udělat 

tiskový náhled ap. 
Zřejmě máte starý nebo poškozený prohlížeč Microsoft Internet Explorer. Stáhněte si z internetu 
novou verzi. Poškozený Microsoft Internet Explorer může způsobovat velmi nestandardní chování či 
chybová hlášení (např. „Snaha zrušit cíl přetažení, který není zaregistrován“ ap.). 
V žádném případě nepoužívejte betaverzi tohoto prohlížeče, aplikace s ním nemusí fungovat správně! 
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13.5 Nemohu zobrazit Uživatelskou příručku 
Uživatelská příručka se instaluje ve dvou podobách – DOC a PDF. Pro zobrazení DOC podoby potřebuje 
mít Microsoft Word, pro zobrazení PDF podoby Adobe Reader. Ten je umístěn na instalačním CD do 
složky ADOBE. Najdete tam instalaci české a anglické verze. Dalším důvodem může být to, že jste v 
průvodci instalací zrušili její instalaci. V takovém případě zopakujte instalaci. 

13.6 Mám problémy při zobrazení PDF 
Pokud nemůžete zobrazit PDF dokumenty nebo aplikace hlásí nějakou chybu, ujistěte se, že používáte 
nejnovější Adobe Reader. Někdy mohou být problémy způsobeny současnou instalací Adobe Readeru a 
Adobe Acrobatu. Toto ale bohužel nijak korektně řešit nelze. 

13.7 Místo zobrazení dokumentu se objeví chyba 
Jedná se o odkaz na zatím neexistující archivní dokument.  

 

13.8 Mám problémy s exportem do PDF 
Při exportu dokumentů nebo třeba poznámek se mohou objevit chyby, jako na těchto obrázcích. 
Důvodem je špatně nainstalovaný nebo zcela chybějící PDF Creator. 

  

Řešením je zopakování instalace (s volbou Uživatelská instalace) a označením PDF Creatora. Případně 
můžete PDF Creator nainstalovat ručně, na instalačním CD ho najdete zde 
\System\PDFCreator\PDFCreator.exe. 
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13.9 Není nainstalována žádná tiskárna 
Aplikace při startu očekává, že máte nainstalovanou alespoň jednu tiskárnu. Pokud tomu tak není, 
objeví se toto chybové hlášení. Řešením je instalace nějaké výchozí tiskárny, např. PDF Creatoru. 

 

14 Informace o aplikaci 
Informace o aplikaci získáte z menu Nápověda > O aplikaci…, kliknutím na ikonku  nebo klávesovou 
zkratkou Ctrl+F1. V okně je zobrazena přesná verze programu, jméno a společnost uživatele. 
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15 Požadavky na počítač 
• Windows 2000, XP, Vista, 7 

• Microsoft Internet Explorer 6 a vyšší 

• Procesor Pentium 4 1,8 GHz a vyšší 

• Paměť 512 MB a více 

• TrueColor grafická karta a monitor v rozlišení alespoň 800×600 

16 Připomínky a technická podpora 
Narazíte-li na nějakou chybu nebo máte-li nápad na vylepšení, pošlete jej na adresu 
support@audrey.cz. Všechny vaše připomínky budou umisťovány do centrálního systému, následně 
vyhodnoceny a nejzásadnější z nich připraveny do nové verze. 

 


