
Typy souborů podle přípony 
 

Každý soubor v operačním systému Windows má svou příponu, která je od názvu souboru oddělena 

tečkou. Například u souboru dopis.txt je příponou „txt“. Podle přípony nejenže poznáme o jaký 

soubor jde, ale především pak OS Windows má nastaveny tzv. asociace, aby věděl v jakém programu 

má soubor s danou příponou otevřít (např. soubor s příponou „txt“ otevře v aplikaci „Poznámkový 

bok“). 

Nejběžnější přípony souborů ukazuje následující tabulka. 

přípona Typ souboru  Program nutný pro otevření 
souboru 

txt Textový dokument Poznámkový blok (notepad) 
nebo jiný textový editor 

pdf PDF dokument Acrobat Reader nebo jiný 
program s podporou formátu 
PDF 

doc Textový dokument Word do 
verze 2007 

MS Word 2003 nebo novější, 
Open Office 

docx Textový dokument Word od 
verze 2007 včetně 

MS Word 2007 nebo novější, 
Open Office 

xls Sešit aplikace MS Excel do 
verze 2007 

MS Excel 2003 nebo novější, 
Open Office 

xlsx Sešit aplikace MS Excel od 
verze 2007 

MS Excel 2007 nebo novější, 
Open Office  

ppt Prezentace MS PowerPoint do 
verze 2003 

MS PowerPoint 2003 nebo 
novější, OpenOffice 

pptx Prezentace MS PowerPoint od 
verze 2007 včetně 

MS PowerPoint 2007 nebo 
novější, OpenOffice 

avi, mpg, wmv, vob, mp4 Video Libovolný přehrávač videa (u 
některých formátů je 
požadována instalace 
příslušného kodeku) 

wma, mp3, wav Hudba, zvuk Libovolný přehrávač videa (u 
některých formátů je 
požadována instalace 
příslušného kodeku) 

exe, com Aplikace Přímo spustitelný program 
nevyžadující další spolupracující 
program pro otevření. 

png, jpg, gif, bmp Obrázek Grafický editor „Malování“ 
nebo libovolný jiný, libovolný 
internetový prohlížeč  

htm, html Webová stránka Libovolný internetový prohlížeč 

zip, rar Archiv (zkomprimované 
soubory) 

WinZIP, WinRAR nebo jiný 
program na archivování 
souborů 

tar Archiv (zkomprimované Program na archivování 



soubory) s podporou tar 

iso Obraz disku (CD / DVD) Vypalovací software 
s podporou vypalování disků 
z ISO obrazu 

lnk Zástupce aplikace MS Windows Exekucí tohoto souboru se 
otevře soubor, na který 
zástupce ukazuje. Nelze tedy 
otevřít samostatně. 

 

 


