
 
 

// Obsahuje-li tento dokument zmínky produktů, nejedná se o affiliate 
program, ale doporučení na základě nezávislých testů a zkušeností. 

// Chybí vám nějaké informace? Potřebujete radu? Neváhejte mne kontaktovat 
na webu www.karolsuchanek.com 

 
UKLIĎTE SI ON-LINE SVĚT RYCHLE A SNADNO 

 
Přečtěte si a vyzkoušejte několik jednoduchých kroků, které vám pomohou uklidit si své 
on-line prostředí.  
 
 
OBSAH: 
 

● Vyprázdnění koše v jednotlivých zařízeních 
● Instalace legálního software 
● Příprava na vyhledání ztraceného zařízení 
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VYPRÁZDNĚNÍ KOŠE V JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍCH  
 
Vyprázdnění koše na počítači s Windows 10  
 

1. Najděte na ploše ikonu Koš 
2. Klikněte pravým tlačítkem myši (nebo stiskněte a podržte) a vyberte Vysypat koš 

 
Vyprázdnění koše na počítači Mac 
 

1. Na Macu klikněte na ikonu Koš v Docku 
2. Klikněte na tlačítko Vysypat v pravém horním rohu okna Finderu. Můžete také 

kliknout na ikonu Finderu v Docku a potom vybrat volbu Finder > Vysypat koš 
Ve varovné zprávě, která se zobrazí, klikněte na Vysypat koš 
 

Vyprázdnění koše na smartphonu s Androidem  
 

1. Na telefonu spusťte aplikaci Fotky Google  
2. Přihlaste se k účtu Google 

3. Dole klepněte na Knihovna > Koš > ikona možností  > Vysypat koš > 
Smazat 

Vyprázdnění koše na iPhone  
 

1. Otevřete Fotky a klepněte na panel Alba 
2. Klepněte na album Nedávno smazané a pak na Vybrat 
3. Klepněte na fotky a videa, které chcete smazat, nebo klepněte na Smazat vše 
4. Dalším klepnutím na Smazat smazání potvrďte 

 
 

Instalace legálního softwaru 
 

Software byste měli získávat výhradně z oficiálních platforem:  
 
App Store pro počítače Mac www.apple.com/cz/app-store 
 
App Store pro iPhone www.apple.com/cz/ios/app-store 
 

https://www.apple.com/cz/app-store/
https://www.apple.com/cz/ios/app-store/


 
 
Microsoft Store pro počítače s Windows 10 
www.microsoft.com/cs-cz/store/apps/windows  
 
Obchod Google Play pro smartphony s Androidem play.google.com/store  
 
Případně je možné pořizovat software přímo od výrobců z jejich vlastních webových 
stránek.  
Nikdy nestahujte a neinstalujte aplikace a programy ze služeb, jako jsou Torrenty nebo 
Uloz.to  
 

Příprava na vyhledání ztraceného zařízení 

Zapnutí služby Najít pro iPhone (Find my iPhone)  

 
1. Na iPhonu otevřete aplikaci Nastavení 
2. Klepněte na své jméno 
3. Klepněte na Najít 
4. Klepněte na Najít iPhone a zapněte volby Najít iPhone a Síť služby Najít  

 
V případě ztráty iPhone jděte na jiném zařízení na www.icloud.com/find a postupujte 
podle pokynů na obrazovce.  
 
Zapnutí služby Najdi moje zařízení na smartphone s Androidem  
 

1. Na smartphonu přejděte do aplikace Nastavení 
2. Klepněte na Zabezpečení > Najdi moje zařízení. Pokud možnost Zabezpečení 

nevidíte, klepněte na Zabezpečení a poloha nebo Google > Zabezpečení 
3. Zkontrolujte, zda je funkce Najdi moje zařízení zapnutá 

 
V případě ztráty smartphonu s Androidem jděte na jiném zařízení na 
www.android.com/find a postupujte podle pokynů na obrazovce.  
 
 
Návod na Nastavení zamykání zařízení najdete v odkazu pod lekcí “Zabezpečte si svůj 
počítač i smartphone”. 

https://www.microsoft.com/cs-cz/store/apps/windows
https://play.google.com/store
https://www.icloud.com/find
https://www.android.com/find

