
 

Ovládněte iPhone 
jako teenager 
Podklady pro online kurz na Seduo.cz



Tipy na aplikace 
App Store obsahuje jednotky milionů aplikací pro iPhone (bez 

přehánění), proto není v možnostech tohoto přehledu pokrýt 

všechny možnosti, které váš telefon nabízí.  

Na následujících stránkách najdete několik užitečných tipů na aplikace z mnoha kategorií bez 

specifických a notoricky známých aplikací (jako je třeba Facebook). Aplikace jsou vybrány 

čistě subjektivně a všechny byly vyzkoušeny a používám je. Nedoporučuji tak nic, co sám 

nepoužívám a nešetří mi čas. 

K řadě aplikacím existují alternativy a v App Store pochopitelně najdete nespočet dalších 

skvělých aplikací pro které zde již není prostor. 

Ceny a dostupnost aplikací jsou aktuální k březnu 2022 a mohou se lišit. 



Kancelář, produktivita, finance… 

Things 3

Pokud vám nedostačují výchozí 

Připomínky pro správu úkolů, 

Things jdou mnohem dále v 

duchu metody GTD. Dokáží 

pracovat s projekty, checklisty v 

rámci úkolů atp.

249 Kč

Focus Keeper

Ať už potřebujete minutku pro 

techniku pomodoro včetně 

zaznamenávání činností a 

statistik, tato aplikace je určena 

pro vás. Moderní design a 

užitečný pomocník i pro tvorbu 

nových návyků.

Zdarma s nákupy 
v rámci aplikace

Just Press Record

Jednoduchá a praktická aplikace 

pro všechny, kteří svoje 

poznámky nejraději diktují. 

Nabízí aplikaci i pro Apple Watch 

a umožňuje následný transkript 

v češtině a vyhledávání podle 

klíčových slov.

129 Kč

Canva

Potřebujete rychle vytvořit 

elegantní prezentaci nebo jen 

obrázek pro sociální sítě? 

Oceníte i pro rychlou úpravu 

fotografií s možností přidání 

dalších objektů a střih videa, 

například pro Instagram Stories.

Zdarma s nákupy 
v rámci aplikace

https://apps.apple.com/cz/app/things-3/id904237743
https://apps.apple.com/cz/app/focus-keeper-time-management/id867374917?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/just-press-record/id1033342465?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/canva-photo-editor-design/id897446215


Timery

Alternativní aplikace pro měření 

a zaznamenávání času pro 

službu Toggl. Ať už potřebujete 

reportovat strávený čas na 

projektu klientovi nebo 

zaměstnavateli. Nebo jen sami 

chcete mít přehled.

Zdarma s nákupy 
v rámci aplikace

Spendee

Ohlídejte si své výdaje a měsíční 

rozpočet. Finanční řízení již 

nebude váš velký nepřítel. V 

placené verzi podporuje mimo 

jiné napojení na váš bankovní 

účet.

Zdarma s nákupy 
v rámci aplikace

Revolut

Revolut je chytrá finanční 

aplikace. Dorazí vám platební 

karta, kam peníze přidáváte z 

vaší stávající karty a v zahraničí 

navíc získáte mnohem lepší kurz. 

Revolut automaticky vytváří 

statistiky a přehledy útrat, 

umožňuje posílat peníze mezi 

uživateli a nabízí pokročilé 

možnosti zabezpečení.

Zdarma

https://apps.apple.com/cz/app/timery-for-toggl/id1425368544?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/spendee-pen%C3%ADze-a-rozpo%C4%8Dty/id635861140?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/revolut-beyond-banking/id932493382


Cestování 
Mapy a navigace 

Mapy.cz

Česká stálice, která nezklame. 

Na rozdíl od Apple nebo Google 

Map najde i tu poslední ulici v 

České republice a nabízí 

turistické a další plánování 

včetně tras a tipů na výlety.

Zdarma

Mapy Google

Pokud dáváte přednost službám 

Google získáte možnost 

navigace pro pěší, auto, veřejnou 

dopravu nebo taxi, ale také 

oblíbenou funkci Street View.

Zdarma

Sygic

Klasická offline navigace do 

auta. Nabízí jednoduché a 

přehledné rozhraní a ovládání. 

Nepotřebuje internet a tak se s 

ní neztratíte ani v Jižní Americe.

Zdarma s nákupy 
v rámci aplikace

Windy Maps

Alternativní mapové podklady 

celého světa s možností 

stáhnout si libovolnou zemi 

offline. Obsahuje současně i 

databázi podniků a míst.

Zdarma

Waze

Pokud rádi poznáváte nové 

zkratky a jednosměrky abyste se 

vyhnuli koloně, pak je Waze pro 

vás ideální. Komunitní navigace 

s hlášením kolon, hlídek nebo 

nebezpečí.

Zdarma

https://apps.apple.com/cz/app/mapy-cz/id411411020?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/google-maps-transit-food/id585027354
https://apps.apple.com/cz/app/sygic-gps-navigation-maps/id585193266
https://apps.apple.com/cz/app/windy-maps/id1201228182?l=cs
https://itunes.apple.com/cz/app/waze-navigation-live-traffic/id323229106?mt=8


Ubytování 

HotelTonight

Chcete ušetřit a nebo bydlet v 

luxusu za běžnou cenu? V 

porovnání se stálicemi jako je 

Booking.com nebo Airbnb je tu  

HotelTonight pro ty 

dobrodružnější a nabízí last 

minute nabídky ubytování.

Zdarma

https://apps.apple.com/cz/app/hoteltonight-hotel-deals/id407690035?l=cs


Další užitečné aplikace pro cestování 
 

Jízdní řády 
Seznam.cz

Se spolehlivostí jako mají Mapy 

od Seznamu vás tato aplikace 

navede kamkoli po celé ČR. 

Zvládá MHD, vlaky nebo 

autobusy. Najde místa i bez 

znalosti adresy a v metru vám 

prozradí do jakého vagonu 

nastoupit.

Zdarma

Metroji

Pokud se v hlavním městě 

přepravujete také metrem, tato 

aplikace bude vaším 

nedocenitelným pomocníkem, 

díky němuž již nebudete 

zbytečně dobíhat metro.

Zdarma s nákupy 
v aplikaci

Parkopedia 
Parking

Databáze parkovacích míst po 

celém světě včetně ceníků a 

nebo informací o dostupnosti 

míst například v garážích.

Zdarma s nákupy 
v aplikaci

PlugShare

Nepostradatelná aplikace pro 

majitelé vozů, které potřebují 

nabíjet ze zásuvky. Databáze 

dobíjecích stanic po celém světě 

včetně informací, fotek a 

hodnocení.

Zdarma

citymove

Česká aplikace, která po Praze 

kombinuje různé druhy přepravy. 

Snadno si díky ní také koupíte 

jízdenku nebo zaplatíte 

parkování.

Zdarma

https://apps.apple.com/cz/app/j%C3%ADzdn%C3%AD-%C5%99%C3%A1dy-seznam-cz/id1005549504?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/metroji-st%C3%ADh%C3%A1m-metro/id1445300853?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/parkopedia-parking/id409340361?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/plugshare/id421788217?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/citymove-parkov%C3%A1n%C3%AD-a-doprava/id1470906049?l=cs


Rekola
Půjčte si v Praze nebo v dalších 

krajských městech kolo a 

nemačkejte se v MHD.

Zdarma

Anytime

Potřebujete v Praze auto na 

kratší trasy s možností parkovat 

kdekoli na modré a fialové zóně? 

Anytime je moderní carsharing 

kde bez složitých poplatků a 

podmínek platíte jen za minuty 

pronájmu. S kódem QIRUH5 

získáte 200 Kč kreditu zdarma 

za první jízdu.

Zdarma

Gastromapa

Česká aplikace s tipy na podniky 

od Lukáše Hejlíka. Pokud se 

chcete dobře najíst a napít i v 

těch nejzapadlejších koutech v 

České republice, tato aplikace by 

vám neměla v telefonu chybět.

Zdarma s nákupy 
v aplikaci

https://apps.apple.com/cz/app/rekola/id888759232?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/anytime-carsharing-cz/id1454244328?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/gastromapa-luk%C3%A1%C5%A1e-hejl%C3%ADka/id1440735973?l=cs


Multimédia 
Váš iPhone je pro multimédia jako dělaný, ať už pracujete s úpravou fotek nebo si chcete pustit 

film kdekoli. 

Snapseed

Pokud hledáte více možností pro 

úpravy fotografií, pak určitě 

začněte s aplikací Snapseed. 

Krom toho že je zdarma se s ní 

také velmi dobře a rychle 

pracuje.

Zdarma

Pixelmator Photo

Snapseed vám nestačí a hledáte 

možnost úprav ve stylu Adobe 

Photoshop? Pak vyzkoušejte 

Pixelmator. Za velmi příznivou 

cenu nabízí pokročilé nástroje. 

Funguje skvěle i na iPadu.

199 Kč

Halide Mark II

Náhrada za výchozí fotoaparát 

pro náročnější uživatele, která 

přináší při focení pokročilejší 

možnosti nastavení. Navíc 

podporuje formát RAW.

Zdarma s nákupy 
v rámci aplikace

DoubleTake

Alternativní kamera, která 

umožňuje nahrávat z více kamer 

vašeho iPhonu současně. 

Snadno tak například natočíte 

sebe pomocí přední kamery 

současně s klasickým záběrem.

99 Kč

https://apps.apple.com/cz/app/snapseed/id439438619?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/pixelmator-photo/id1444636541?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/halide-mark-ii-pro-camera/id885697368?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/doubletake-by-filmic-pro/id1478041592?l=cs


Shazam

Aplikace pro rozpoznávání právě 

hrané skladby ať už jste zrovna 

kdekoli. Automaticky vám 

skladbu najde také na Apple 

Music, Spotify nebo YouTube. 

Lze přidat přímo do ovládacího 

centra vašeho iPhonu.

Zdarma

Clips

Jednoduchá aplikace pro 

netradiční nahrávání a okamžitý 

střih klipů přímo od Apple. Hodí 

se také na rychlé Stories na 

sociální sítě.

Zdarma

Infuse 7

Ještě jste neobjevili kouzlo 

streamovacích služeb a rádi 

byste si nahráli do telefonu 

vlastní knihovnu filmů a seriálů? 

Pokročilý a perfektně 

zpracovaný přehrávač, který 

vytvoří i přehlednou knihovnu.

Zdarma s nákupy 
v aplikaci

VLC for Mobile

Pokud hledáte dostupný 

přehrávač videí všech možných i 

nemožných formátů bez větších 

nároků, pak bohatě stačí VLC.

Zdarma

Vinegar - Tube 
Cleaner

 Vinegar je ve skutečnosti 

rozšíření prohlížeče Safari, které 

na YouTube nahradí proprietární 

přehrávač za ten nativní. Blokuje 

reklamy a umožňuje přehrávat 

videa na YouTube jako zvuk na 

pozadí nebo obraz v obraze bez 

nutnosti YouTube Premium.

49 Kč

https://apps.apple.com/cz/app/shazam/id897118787?l=cs&mt=12
https://apps.apple.com/cz/app/clips/id1212699939?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/infuse-7/id1136220934?l=cs&platform=iphone
https://apps.apple.com/cz/app/vlc-for-mobile/id650377962?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/vinegar-tube-cleaner/id1591303229?l=cs


Bezpečnost a správa hesel 

1Password

Pokud vám standardní správa 

hesel nedostačuje, vyzkoušejte 

1Password. Bezpečně umožňuje 

ukládat a generovat vaše hesla, 

ale také čísla karet, čísla dokladů 

a dalších cenných informací.

Zdarma, 
předplatné v 

rámci aplikace

NordVPN

VPN vytvoří bezpečný tunel 

jakmile se pohybujete na 

internetu. Váš poskytovatel ani 

nikdo jiný nemůže sledovat ani 

odposlouchávat co právě na 

internetu děláte. Navíc si můžete 

vybrat libovolnou lokalitu, což 

oceníte i při přístupu ke službám 

v zahraničí nebo ze zahraničí.

Zdarma, 
předplatné v 

rámci aplikace 
nebo na webu

https://apps.apple.com/cz/app/1password-password-manager/id568903335?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/nordvpn-vpn-fast-secure/id905953485?l=cs


Nezařazené užitečné aplikace 
 

Zvednout to?

Navolávači na vás budou krátcí. 

Česká aplikace, která obsahuje 

databázi nepříjemných čísel, 

které zvládne rovnou i blokovat.

99 Kč

Decide Now!

Nemůžete se rozhodnout kam 

vyrazit nebo co si objednat k 

jídlu v restauraci? Nebo jen 

potřebujete vylosovat výherce 

soutěže? Decide Now! rozhodne 

za vás.

49 Kč

Settle Up

Dlužníček se hodí jakmile častěji 

utrácíte společně například ve 

skupině přátel. Settle Up 

přehledně zobrazuje společné 

útraty a dluhy ve skupině lidí.

Zdarma s nákupy 
v aplikaci

Stocard

Také máte plnou peněženku 

věrnostních kartiček? Nahrajte si 

je všechny do jedné aplikace a 

postačí vám při nákupech 

iPhone.

Zdarma

Překladač Google 

Klasický překladač od Googlu by 

vám chybět rozhodně neměl. 

Jazyky si můžete stáhnout 

offline, zvládne překládat i 

pomocí fotoaparátu v reálném 

čase a neztratí se jen na 

dovolené.

Zdarma

https://apps.apple.com/cz/app/zvednout-to-kdo-mi-volal/id1175824652?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/decide-now-random-wheel/id383718755?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/settle-up-group-expenses/id737534985?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/stocard-v%C4%9Brnostn%C3%AD-karty/id444578884?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/p%C5%99eklada%C4%8D-google/id414706506?l=cs


Windy.com

Profesionální předpověď počasí 

od zakladatele Seznamu, která 

má úspěch po celém světě. Lze 

vybírat z více modelů 

předpovědi. Hodí se i na 

extrémní sporty a další využití.

Zdarma s nákupy 
v aplikaci

MobileFamilyTree

Pokud jste někdy přemýšleli nad 

vlastním rodokmenem, tak 

MobileFamilyTree je skvělou 

volbou. Aplikace nabízí 

jednoduché ovládání, šikovné 

nástroje a pohledy, napojení na 

další služby a navíc je kompletně 

v češtině a pravidelně 

aktualizovaná.

379 Kč

https://apps.apple.com/cz/app/windy-com/id1161387262?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/mobilefamilytree-10/id1567970645?l=cs

	Ovládněte iPhone jako teenager
	Tipy na aplikace
	Kancelář, produktivita, finance…
	Cestování
	Mapy a navigace
	Ubytování
	Další užitečné aplikace pro cestování
	Multimédia
	Bezpečnost a správa hesel
	Nezařazené užitečné aplikace


