
Editor vi 

 
Zahájení editace nového souboru 
vi novy.txt  nebo vi (jméno souboru se zadá až při zadání příkazu pro uložení editovaného 
textu). 
 
Režimy práce v editoru 
Editor pracuje v různých režimech: 

● vkládací (klávesa Insert) 
● prohlížecí (klávesa Esc, respektive je defaultní režim)  
● příkazový (klávesa :) 

Přepínání mezi režimy – klávesa Esc 
 
Pohyb v textu 

Pro pohyb kurzoru budeme používat klávesy ←  ↑ → ↓. (Lze je kombinovat i s číslem 
udávajícím počet pohybů.) 
 
G – na poslední řádek textu 
1G – na první řádek textu 
nG – na n-tý řádek textu (počet řádků textu lze vypsat příkazem :=, číslo aktuálního řádku 
vypíše :.=) 
:n – skok na n-tý řádek 

 
Příkazy ve vkládacím  režimu 
i – před pozici kurzoru  
I – na začátku aktuálního řádku  
a – za pozici kurzoru 

A – na konci aktuálního řádku 
o – otevře nový řádek pod aktuálním řádkem 
O – otevře nový řádek nad aktuálním řádkem 
R – přepnutí z vkládacího do přepisovacího režimu 
J – připojení následujícího řádku za poslední znak aktuálního řádku 
 
Příkazy v prohlížecím režimu 
Výmaz a přepis  (kde n je číslo udávající počet) 

nx – výmaz n znaků pod kurzorem  
nr – přepis n znaků pod kurzorem zadaným znakem 
ndd – výmaz n řádků počínaje aktuálním řádkem 
ndw – výmaz n následujících slov za kurzorem (slovo = znakový řetězec začínající za 
libovolným počtem prázdných znaků nebo na začátku řádku) 
 
Kopírování a vkládání 
nyy - zkopíruje n řádků počínaje aktuálním řádkem 
p/P - vloží zkopírovaný obsah za nebo na aktuální pozici 
 
Odvolání a vracení změn v textu 
u – zruší poslední změny (undo) – vrácení provedené akce 
Ctrl+R – vrátí předtím zrušené změny (redo) - znovuprovedení vrácené akce 

 
 
 



Příkazový režim rozšířený 
Příkazy se zadávají z příkazového (stavového) řádku po zadání „Esc :“. 
 
Základní příkazy 
:help - získání nápovědy 
:q - ukončení činnosti editoru 
:q! - ukončení činnosti editoru bez uložení změn 
:w - uložení změn (:w nazev_souboru) 
:wq - uložení změn a ukončení činnosti editoru (alternativa – Esc ZZ) 
 
Příkazy modifikující zobrazení textu 
:set number - vyznačením čísla řádku 
:set nonumber - odznačením čísla řádku 
 
Načtení souboru – obsah souboru se vloží za aktuální řádek 
:r soubor 
 

Příklad na procvičení editace: 
 
a) Spustit editaci souboru uzivatele.txt s vyznačením čísla řádků. 

(Příkaz vi uzivatele.txt) 
 
b) Desátý až patnáctý řádek přesunout za poslední řádek textu.  
  (Příkazy 10G, 6yy, 6dd, G, p) 
 
c) Před první řádek napsat titul: „Databaze uzivatelu“ s podržením znaky 
=============, na konec připojit za prázdný řádek text: V Brne 20. 10. 2014 

(Příkazy 1G, editace nadpisu a  podtržení, G, editace zápatí) 
 
d) Změněný soubor uložit se jménem uzivatele_1.txt a editaci ukončit 

(Příkazy ESC :, w uzivatele_1.txt, ESC : q!) 
 


