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MINIAPKY
S těmito apkami ušetříte 
místo v mobilu!

INTERNET BEZPEČNĚ
Bezpečné prohlížeče, 
VPN a další…

Sto pečlivě vybraných aplikací, aby byl váš smartphone ještě chytřejší! 

CES 2022
Technologické 

novinky z největšího 
veletrhu

TIPY A TRIKY
Jak zrychlit domácí Wi-Fi síť?

+
HRY

PODLE
MARVELU

Jaké mobilní hry 
vyjdou v roce 2022?

NEJ HRY 
ROKU



Nadšenci do technologií, mezi něž se 
s  hrdostí řadíme, nedávno oslavili dvě 
významná jubilea. Jedno lokální, kte-
rým je 30 let od připojení Česka k inter-
netu, a  jedno globální – 29 let od ode-
slání vůbec první SMS. O první textovce 
jsme se dozvěděli kvůli netradiční cha-
ritativní akci. Britský operátor, jehož 
zaměstnanec před lety zprávu odeslal, 
přišel s  nápadem vydražit SMS jako 
NFT. Jedná se o unikátní token, kterým 
se prokazuje vlastnictví digitálního ob-
sahu. Podobným způsobem se v minu-
losti prodal i první tweet, první stránka 
na Wikipedii nebo tento obrázek. Ano, 
i tenhle rádoby superhrdina je NFT, kte-
ré čeká v kryptopeněžence na své zhod-
nocení (zatím ale jeho už tak dost nízká 
cena spíše klesá). Právě umění, ať už jde 
o  digitální malby nebo různé avatary, 
jsou největším tahounem NFT. V únoru 
se například jeden takový obrázek pro-
dal za necelých 24 milionů dolarů. 

Že jdou nějaká „eneftéčka“ mimo 
vás? Naprosto vás chápeme. Případ 
s NFT SMS jsme uvedli jen jako kuriozi-
tu v rubrice Svět se zbláznil, stále jsme 
především časopisem o  aplikacích. 
Obsah čísla, které držíte v ruce, je toho 
důkazem. V této souvislosti bych chtěl 
upozornit především na téma o bezpeč-
nosti na internetu. Po virech jsme se 
zaměřili na trackery, které sledují data 
uživatelů. Věřím, že spoustu z vás zau-
jme také pitva apky Google Play. Starý 
známý aplikační obchod v sobě skrývá 
spoustu zajímavých funkcí, které málo-
kdo zná a využívá. 

Opět jsme také věnovali spoustu 
prostoru mobilním hrám. Konečně jsme 
se dočkali vydání PUBG New State, ale 
zatím je hra spíše zklamáním. Více nás 
bavil survival Lost Light, který by mohl 
být dalším velkým hitem. Bude se ale 
muset popasovat s  velkou konkurencí. 
Letos by měl vyjít třeba mobilní Apex 
Legends nebo Battlefield. Nejočekáva-
nější hry roku mapujeme na straně 36.

Nezanedbali jsme ani technologic-
kou část časopisu. Kromě obvyklých 
Gadgetů pro vás máme například sou-
hrn nejzajímavějších technologických 
novinek z veletrhu CES 2022 nebo tip, 
jak zrychlit domácí Wi-Fi. Prostě od vše-
ho něco!

Martin Havlíček
havlicek@applikace.cz
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KDE NÁS 
NAJDETE

PĚTATŘICÁTÉ ČÍSLO 
ČASOPISU 

APPLIKACE ČEKEJTE 
NA PRODEJNÁCH 

T-MOBILE ZAČÁTKEM 
ČERVNA 2022.

Časopis
Každá prodejna T-Mobile 

Magazín Applikace vychází čtyřikrát do 
roka a přináší rady ohledně chytrých telefo-
nů a  tabletů. A samozřejmě tipy na ty nej-
lepší mobilní aplikace. Dostanete jej v každé 
prodejně T-Mobile, a  to zcela zdarma. Bez 
ohledu na to, u  jakého operátora jste! Že 
děkujete? Rádo se stalo! Další číslo vyjde  
v červnu.

Sociální sítě
Applikace 

Naťukejte za adresu libovolné sociální sítě 
kouzelné slůvko „Applikace“ a objevíme se 
my. Teda aspoň na těch populárních soci-
álních sítích. Na Facebooku máme skvělou, 
aktivní komunitu, s níž se každý den dělíme 
nejen o tipy na nové apky a gadgety. Archiv 
všech odvysílaných dílů našeho pořadu pak 
najdete na YouTube.

YouTube 
Archiv pořadů

Pořad Applikace běžel na televizních obra-
zovkách od roku 2014. Přes sto dílů pořadu 
najdete na našem YouTube kanálu na ad-
rese youtube.com/ApplikaceCZ. Vše pěkně 
seřazené podle jednotlivých řad a s bonu-
sy, které v televizi ani nešly. Některé apli-
kační tipy sice ohlodal zub času, humor 
moderátorů je ale nadčasový. 

Web 
www.applikace.cz

Kromě papírového časopisu máme i web, kde 
vycházejí každý den novinky o  mobilních 
aplikacích, hrách a technologických serepe-
tičkách všeho druhu. V menu se odnedávna 
nachází také tlačítko, které vám zpřístupní 
archiv starších čísel. Časopis si můžete buď-
to stáhnout ve formátu PDF, anebo přímo na 
webu přečíst díky interaktivní čtečce. Do-
konce se kamarádí i  s  mobilními telefony  
a tablety.

Líbí se vám časopis? Sledujete náš web? 
Rádi byste něco zlepšili? Dejte nám vědět 
na Facebooku: www.facebook.com/applikace 

ONLINE NÁKUPY 
BEZ KREDITKY

Aplikace, hry, hudba, filmy i předplatné – 
nejen na Google Play a App Store. 

Platební karta 
není potřeba, 
útratu za aplikace 
si můžete připsat
k vyúčtování 
operátora.

Rychlé, snadné a bezpečné platby přes operátora

• Nakupovat můžete hned – používání služby nevyžaduje žádnou registraci.
• Bez použití vaší platební karty, jednoduše platíte ze svého mobilního účtu.
• Nakupovat můžete i na Google Play, App Store, Microsoft Store nebo na Facebooku.
• Podporuje jednorázové i pravidelné platby.
• Platby máte pod kontrolou.
• O každé platbě vás informujeme SMS zprávou.
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3  Kde nás najdete a Úvodník 
Co je to NFT a proč by vás to mělo zají-

mat? I to rozeberme v úvodníku.

6   Novinky
Google Play přidává novou sekci, která 

vám ušetří peníze, a navíc umožní instalaci 
mobilních her na PC. Největší novinky po-
sledních týdnů stručně a jasně na stranách 
6 až 9.

10   Trendy: miniapky
Bojujete s nedostatkem místa v mobi-

lu? Go a Lite apky jsou řešením, jak uvolnit 
cenné megabajty. Ne všechny se ale vyplatí 
stahovat. Proto doufáme, že oceníte náš 
pečlivý výběr toho nejlepšího.

12   (Nejen) apky Made in Czech 
České zprávy dobré i špatné. Dobrou je 

třeba příchod nových streamovacích služeb, 
špatnou pak krach nadějného projektu hyb-
ridních hodinek z Brna. 

14   Svět se zbláznil  
a silikonová knihovna

Pamatujete na aplikaci iBeer? Její tvůrce 
se po letech svěřil, kolik mu tahle vtipná 
„blbůstka“ vydělávala v době největší popu-
larity.

16   Herní novinky 
Co nového na herní scéně? Souhrn 

herních událostí a tipy na zajímavé nové hry 
nesmí chybět.

18   Téma čísla: bezpečný internet
Nejen viry číhají na internetu. Pozor je 

třeba si dát také na trackery, nezabezpeče-
nou Wi-Fi nebo zloděje přístupů. S námi to 
zvládnete!

20   Magenta Experience Center
Magenta Experience Center má za 

sebou první rok existence a nutno dodat, že 
oslavy byly opravdu stylové.

22   Pitva aplikace: Google Play
Myslíte si, že znáte Google Play? 

Skutečně? Takže víte i o službě Play Pass, 
antiviru Protect a správci aplikací? 

24   Bavte se s T-Mobile TV GO
Aplikace T-Mobile TV GO se dá nain-

stalovat i na chytré televize od LG. Ukážeme, 
proč byste to měli udělat.

26   Apky v praxi
Z rubriky Apky v praxi nás tentokrát 

nejvíc nadchla aplikace, která dokáže z vy-
sypaného lega vybrat konkrétní kostičky 
a vyhledat návod, co se z nich dá postavit. 

28   Tipy a triky: rychlejší Wi-Fi
Rychlá přípojka k internetu není záru-

kou, že vám bude vše šlapat jak hodinky. Zá-
leží také na výběru a umístění Wi-Fi routeru.

32   Technologické novinky
Máme za sebou veletrh CES 2022, 

kde se jako již tradičně představilo spoustu 
technologických novinek. Chytré televize, 
nové VR sety, ale i periferie pro hráče počíta-
čových her. 

36   Nejočekávanější hry roku 2022
Apex Legends, Battlefield, Diablo… Toto 

jsou názvy mobilních her, které vycházejí 
letos na mobilech. Vážně! A to je jen malá 
ochutnávka herní nadílky, co nás letos  
čeká.

40  Lost Light
Recenze nadějné střílečky, která se in-

spirovala u surového survivalu Escape from 
Tarkov z PC.

42  Hry podle Marvel
Představení Marvel Future Revolution 

a dalších komiksových pecek, které si může-
te stáhnout zdarma na svůj mobil. 

46  (Ne)tradiční hry
Když se řekne Doom, většina lidí si asi 

představí legendární střílečku. Víte ale, že na 
mobilu existuje Doom jako RPG? Podobných 
netradičních spin-offů pro vás máme více…

48  PUBG New State
Dlouho očekávané pokračování jedné 

z nejúspěšnějších her na mobilu je pro nás 
spíše zklamáním. Prozradíme, v čem se liší 
a proč dáváme raději přednost originálu.

52  TOP 100 aplikací
Stovka nejlepších aplikací na Google 

Play a App Store. Žebříček aktualizujeme 
v každém čísle.

56  Jak stahovat a nakupovat aplikace?-
Jde to i bez kreditky, stačí mobil se SIM 

kartou od T-Mobile. Platby mobilem fungují 
na Google Play, App Store i na Xbox Game 
Store.

58  10 důvodů, proč si koupit mobil 
u T-Mobilu

Neriskujte objednávkami z Číny a kupte 
si telefon u T-Mobilu. Máme pro vás deset 
argumentů, proč je nákup u ověřeného pro-
dejce výhodnější.

TOP APLIKACE
• Novinky každý den
• Tipy na super hry
• Doporučení na bezva aplikace

• Důvody proč používat aplikace
• Technologické novinky
• Nastavitelné notifikace

28

32

48
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GOOGLE VYLEPŠUJE 
OBCHOD PLAY

A6

STEAM DECK 
JE PŘENOSNÝ 
HERNÍ POČÍTAČ

Poté, co společnost Valve musela odložit 
plánované prosincové vydání Steam Decku, 
se ambiciózní přenosný počítač konečně 
dostal k hráčům. První zásilky byly odeslá-
ny koncem února. Stejně jako u PlayStatio-
nu 5 a Xboxu Series X se ale nedostalo na 
všechny. Herní gigant má omezené množ-
ství zařízení a už dopředu avizoval, že kusy 
bude rozesílat postupně. My jsme si Steam 
Deck objednali jen pár hodin po zahájení 
předprodeje a už se na nás nedostalo. Mu-
síme si počkat na léto, kdy bude vyřízena 
druhá vlna objednávek. 

Pokud máte Steam Deck rezervován, 
sledujte svou e-mailovou schránku. Jak-
mile se dostanete na řadu, obdržíte výzvu, 
kterou musíte do 72 hodin potvrdit. V opač-
ném případě bude váš kus uvolněn jinému 
zájemci.

Na poli handheldů, což je terminus 
technicus pro přenosné herní konzo-
le, kdysi kraloval PlayStation Portab-

le (PSP), zatímco nástupci jménem PS 
Vita se nepodařilo hráče zaujmout. Nyní 
se nejvíce mluví o  Switchi od Nintenda. 
Přenosná konzole od Nintenda dokázala 
zaujmout nejen exkluzivitami v  podobě 
Maria, Zeldy a  dalších známých hrdinů. 
Výsledkem je přes 100 milionů prodaných 
kusů. Switch má ale jednu nevýhodu a to 
poměrně slabý výkon, který má za násle-
dek nižší rozlišení a frekvenci snímků za 
sekundu. V  tomto má Steam Deck výho-
du. Na přenosném PC od Valve si můžete 
zahrát téměř libovolné hry z  početného 
katalogu Steamu a  to včetně náročných 
áčkových her.

Steam Deck disponuje sedmipalcovým 
dotykovým displejem s možností intuitivně 
procházet rozhraní služby Steam, přizpůso-
bitelnými a  přesnými trackpady, které na-
hradí myš, a  gyroskopy, abyste díky akce-
lerometru a kapacitním dotykovým páčkám 
neminuli žádného nepřítele.

WHATSAPP 
CHYSTÁ NOVÉ 
FUNKCE

Aplikace WhatsApp, která slouží pro rychlé posílání 
zpráv a volání, má brzy dostat dvě velmi žádané funk-
ce. První z nich potěší uživatele iPhonu, protože už na 
ni dlouho čekají. Minimálně od doby, kdy majitelé te-
lefonů Samsung Galaxy a později i Google Pixel moh-
li přenášet historii chatu z mobilů se systémem iOS. 
V nejnovější beta verzi WhatsAppu pro iOS se objevila 
indicie, která naznačuje funkci migrace historie chatu 
z Androidu do iOS.

WhatsApp pracuje také na dvoufázovém ověření 
pro desktopové i webové klienty. Nástroj by měl umož-
nit přidat k účtu osobní PIN. Kdykoli se budete chtít 
připojit na svůj účet skrz počítač nebo online, budete 
muset zadat jednorázový přístupový kód a šestimístní 
pin, který vám WhatsApp pošle.

TOTO JSOU NOVÉ EMOJI!

V současné době je opravdu snad-
né nějakou slevu nebo speciální 
nabídku v  Google Play Store pře-
hlédnout. Jsou totiž rozesety po 
jednotlivých kategoriích a uživatel 

si jich většinou všimne jen pouhou náhodou. 
V Googlu si tento neduh svého obchodu konečně 
uvědomili a postupně zavádějí novou kartu „Of-
fers“ (česky Nabídky), která se objeví ve spodní 
liště aplikace pro Android. Po kliknutí na ikonku 
se zobrazí sekce věnovaná výhradně speciál-
ním nabídkám na levnější aplikace, hry, filmy 
a seriály a knihy. Prostě všechny slevy na jed-
nom místě.

Kromě klasických slev na nákup aplikace 
(nebo nákup uvnitř aplikace) se zde budou zob-
razovat také nabídky na vyzkoušení předplat-
ného po určitou dobu zdarma nebo akce typu 
kredit na první objednávku zdarma, které nej-
častěji vídáme v rozvážkových a taxi službách. 
Obsah nové kategorie se má dokonce přizpůso-

bovat tomu, co zajímá konkrétního uživatele. 
Pokud si do Google Play chodíte především pro 
hry, tak zde uvidíte převážně herní obsah a tak 
podobně. 

Jako první se k Nabídkám dostanou uživa-
telé ze Spojených států amerických, Indie a In-
donésie. Během letošního roku se má novinka 
dostat také do evropské verze Google Play Store. 
Američané v nové sekci zatím najdou slevu na 
předplatné HBO Max, zlevněné aplikace, hry, fil-
my (zakoupení i vypůjčení) a levné knihy do 5 
dolarů.

Na první pohled se může zdát, že jde jen 
o  malou změnu, ale ve skutečnosti může mít 
nová sekce obrovský dopad. Vzhledem k tomu, 
že je umístěna na velmi viditelném místě, jistě 
přitáhne velkou pozornost uživatelů Androidu. 
Autoři aplikací, her, filmů a elektronických knih 
budou mít větší motivaci zlevnit svá díla a zvý-
šit tak šanci, že budou zahrnuty v nepřehlédnu-
telné kategorii.

Zhruba v těchto dnech by měla společnost Apple vy-
dat novou aktualizaci pro svůj operační systém iOS. 
Možná už ji dokonce máte ve svém iPhonu. Oproti 
verzi iOS 15.3, která neobsahovala žádné nové funk-
ce, ale pouze opravy chyb, přináší několik zajímavos-
tí a praktických vylepšení. 

Jak se zdá, Apple naslouchá zákazníkům a  vy-
lepšil odemykání telefonu přes Face ID, které nyní 
funguje i při nasazení roušky nebo respirátoru u mo-
delů iPhone 12 a 13. Za předpokladu, že funkci povo-
líte (kvůli snížení bezpečnosti). Mobil nebude skeno-
vat celý obličej, ale pouze oblast kolem očí. 

Novinek v novém iOS je mnohem víc, zmínit mů-
žeme třeba využití displeje ProMotion iPhonu 13 Pro 
a Max v aplikacích třetích stran. Největší rozruch ale 
vzbudily nové emotikony. Ty se v  průběhu let staly 
nedílnou součástí komunikace v  digitálním světě. 
Pokud prahnete po větším výběru těchto malých ob-
rázků, tak vás jistě potěší, že Apple integruje do své 
klávesnice 37 nových emotikonů a 75 variant odstínů 
pleti. Celkem jde tedy o  112 nových piktogramů. Na 
výběr budou například ruce na očích, troll, kousnutí 
do rtu, roztékající se obličej, těhotný muž, nová vari-
anta brečícího smajlíka, záchranný kruh nebo podání 
rukou v dalších odstínech pleti. Nejvíce se mluví sa-
mozřejmě o obrázku „těhotného muže“, který některé 
uživatele pobouřil. Obrázek ale může reprezentovat 
i chlapíka, co se pořádně najedl. 

Značka Elgato, kterou budou znát minimálně hráči, 
streameři a  youtubeři, představila novinku jménem 
Stream Deck Pedal. Jedná se o speciální periferii, která 
umožňuje pomocí nohou ovládat streamy, hry a další 
software v době, kdy máte zaneprázdněné ruce. 

Zařízení za 90 eur (2 200 Kč) má tři pedály, 
k  nimž lze přiřadit různé funkce nebo i  celé řetězce 
příkazů. Elgato předvedlo zařízení jako elegantní mož-
nost snadno spustit přechod nebo jiný efekt během 
streamů, ale využití najde také pro střih videa, úpravu 
fotografií, pořizování obrázků z her, přepínání na jiné 
programy nebo přímo na ovládání her, třeba závodů. 
U  Discordu zase pedály můžete naprogramovat pro 
push-to-talk a  vypnutí/zapnutí mikrofonu. Celkem 
praktická věcička.

K ČEMU POTŘEBUJÍ 
STREAMEŘI PEDÁL?

I nákupy na 
Google Play lze 

hradit pomocí platby 
operátora. Stačí si 

tuto platební metodu 
aktivovat v nastavení 

aplikace.
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REDMI NOTE 11 
ZAUJME CENOU 
I DESIGNEM
Po velkém úspěchu v  Číně je nová 
řada chytrých telefonů Xiaomi Red-
mi Note dostupná také u nás. Mobi-
ly Xiaomi Redmi Note 11 s  operač-
ním systém Android vstoupily na 
náš trh v  polovině února. Ve světě 
vzbudily velký rozruch nejen do-
stupnou cenou, ale také výbavou 
a designem. Telefony převzaly hra-
natý vzhled čínských modelů. Díky 
tomu vypadají nové smartphony 
moderně a ploché boky připomínají 
styl iPhonů.

Na výběr jsou čtyři modely (Red-
mi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi 
Note 11 Pro a Redmi Note 11 Pro 5G), 
které se liší výbavou i velikostí úhlo-
příčky displeje. Design mají společný. 
Nejvyšším modelem je Redmi Note 11 
Pro 5G s procesorem Qualcomm Sna-
pdragon 695 a  podporou 5G. Displej 
je 6,67palcový 1080p OLED panel 
s obnovovací frekvencí 120 Hz, která 
se projevuje svižnějším a  plynulej-

GARMIN FENIX 7 A EPIX 
KONEČNĚ DOTYKOVÉ
Garmin přichází s  novými prémiovými hodin-
kami, jmenují se Fenix 7 a Epix. Hlavní novinku 
jsme prozradili v titulku. Řada Fenix konečně 
dostává dotykový displej. Fitness nadšence, 
(extrémní) sportovce a milovníky outdoorových 
aktivit potěší více než 60 sportovními aplika-
cí, outdoorové mapy a funkce, jako je uběhnutá 
vzdálenost, rychlost, srdeční tep, spotřeba kalo-
rií, délka spánku, krokoměr nebo celková úroveň 
stresu.

Dáváte přednost fyzickým tlačítkům? Není 
problém, na hodinkách je jich celkem pět. U mo-
delů Fenix 7S a 7 si můžete vybrat základní verzi 
a verzi s podporou solárního nabíjení, model 7X 
je solárním nabíjením standardně vybaven.

Novinkou u všech modelů Fenix 7 je funk-
ce Stamina pro běžce a  cyklisty. Hodinky vám 
pomohou přesně sledovat, jak z tréninku dostat 
maximum, aniž byste se přetěžovali. Hodinky 
dokážou rovněž automaticky upozornit na neho-
du a v případě nouze mohou sdílet vaši polohu. 
Fenix7X mají navíc integrovanou soustavu LED 
diod, která funguje jako svítila a  podpora bě-
žeckého režimu – střídá bílou a červenou barvu 
v souladu s vaším výkonem.

Druhá generace Garmin Epix se pyšní 
1,3palcovým plnobarevným dotykovým pane-
lem AMOLED, jenž je zasazen do kruhového 
47mm pouzdra. Standardní model má tělo z po-
lykarbonátu a nerezové oceli, zatímco edice Sap-
phire vyměnila nerezovou ocel za titan a displej 
chrání safírové sklíčko namísto Gorilla Glass DX 
jako u běžné verze. Po stránce funkčnosti se od 
modelu Fenix 7 příliš neliší, nechybí ani podpora 
platebního systému Garming Pay a  přehrávání 
hudby z různých služeb (třeba Spotify).

Společnost Google na letošní rok při-
pravuje zajímavou novinku v  podobě 
možnosti zahrát si hry pro Android na 
počítačích a noteboocích s operačními 
systémy Windows 10 a  11. Vše bude 

dokonce synchronizováno tak, abyste například 
mohli plynule přejít z mobilu na počítač a pokračo-
vat v hraní tam, kde jste skončili. Samozřejmostí je 
možnost procházet katalog, stahovat hry a  hrát je 
s využitím myši a klávesnice.

Aplikace Google Play Games PC pro Windows 
se už dokonce začala testovat v  Hongkongu, Jižní 
Koreji a  na Tchaj-wanu. Testeři beta verze si mo-
hou vyzkoušet více než 25 populárních mobilních 
her, včetně Mobile Legends: Bang Bang, Summo-
ners War, State of Survival: The Joker Collaboration 
a  Three Kingdoms Tactic. Pro hraní se doporučuje 
alespoň Windows 10 (v2004), SSD disk, grafická 
karta herní třídy, osmijádrový procesor a 8 GB RAM.

V  Google očekávají, že díky spuštění aplikace 
pro Windows by jejich herní ekosystém mohl do-
sáhnout na 2,5 miliardy aktivních uživatelů mě-
síčně napříč platformami. Připomeňme, že na zpří-
stupnění her z Androidu pro Windows pracuje také 
Microsoft. S testováním Microsoft začal loni v říjnu 
v rámci Windows 11 Insider programu.

HRY Z GOOGLE PLAY 
SI ZAHRAJEME I NA PC

Stánkaři a drobní obchodníci se brzy obejdou bez 
specializovaných terminálů pro přijímání bezkon-
taktních plateb. Společnost Apple umožní přijí-
mání těchto plateb prostřednictvím iPhonů v  ak-
tualizaci iOS verze 15.4, která má dorazit během 
letošního jara. Společnost Apple má na službě pra-
covat od roku 2020, kdy koupila kanadský startup 
Mobeewave známý vývojem technologie, jež mění 
telefon v platební portál (firma spolupracovala se 
Samsungem). Ke svému fungování potřebuje pou-
ze aplikaci a telefon s podporou NFC. Prodejce jed-
noduše zadá částku a  zákazník poté přiloží svou 
platební kartu k  iPhonu. Funkce s  názvem Tap to 
Pay bude ale nejprve dostupná pouze na americ-
kém trhu.

IPHONE NAHRADÍ 
PLATEBNÍ TERMINÁL

ším pohybem. Baterie má kapacitu 
5000 mAh a podporuje 67W rychlo-
nabíjení. 50 % kapacity baterie se na-
bije za 15 minut. Potěší 108megapi-
xelový hlavní fotoaparát podpořený 
8megapixelovým ultraširokoúhlým 
a  2megapixelovým makro fotoapa-
rátem. Chybí ale snímač hloubky os-
trosti. Tím disponuje Redmi Note 11 
Pro, který je jinak v podstatné totožný 
s modelem Pro 5G. Rozdíl je v proce-
soru MediaTek Helio G96 a smířit se 
musíte pouze s LTE.

Redmi Note 11 má procesor Sna-
pdragon 680, menší 6,43palcový 
90Hz 1080p LCD displej, 50megapi-
xelový hlavní fotoaparát, 33W rychlé 
nabíjení a  místo 8 GB RAM má jen 
6 GB. A konečně Redmi Note 11S má 
stejnou obrazovku a 33 W rychlé na-
bíjení jako Note 11, ale stejný procesor 
Helio G96, 108megapixelový hlavní 
fotoaparát a možnost 8 GB RAM jako 
Note 11 Pro. Je z čeho vybírat! 

APLIKACE 
NAPROGRAMUJETE 
I NA IPADU

Chcete se naučit programovat? Nepotřebujete spe-
ciální kurz a vlastně ani počítač. Podle Apple se to 
můžete naučit v aplikaci Swift Playgrounds 4. Ta je 
určena výhradně pro iPady a  umožní vám vyvíjet 
aplikace pro iOS a iPadOS přímo v tabletu. Předcho-
zí verze Swift Playgrounds byly z velké části zamě-
řeny na děti a měly je naučit programovat ve Swiftu 
prostřednictvím řady přátelských a barevných há-
danek. Problémem bylo, že tyto nefungovaly jako 
samostatné vývojářské nástroje – to se teď mění. 
Poprvé je možné vytvářet plnohodnotné aplikace 
přímo v aplikaci. Zkuste to!



Ne všechny Go 
aplikace jsou od 

Googlu. Ověřte si, 
kdo je autorem, než 

apku stáhnete.
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Na velikostí záleží! Jen se zeptejte majitele některého 
ze starších nebo levnějších mobilních telefonů s OS An-
droid. Řeč je samozřejmě o velikosti mobilních aplikací, 
která neustále roste. Podle analytiků ze společnosti Sen-
sorTower se velikost aplikací zvýšila za posledních 5 let 
v průměru o neuvěřitelných 76 %. Nejmarkantnější je ten-
to trend u mobilních her, třeba hit Clash of Clans mezi lety 
2019 a 2020 zvětšil své nároky na úložiště v mobilu o 36 
% a virtuální kasino DoubleDown dokonce narostlo o více 
než 100 %. Výrazný nárůst ale lze pozorovat i u běžných 
mobilních aplikací, jako jsou sociální sítě, prohlížeče 
nebo editory fotek. 

Naštěstí si to jejich autoři uvědomují a aby nepřišli 
o  uživatele se slabšími mobily, vyvíjejí speciální „mini 
verze“ svých aplikací. Poznáte je podle označení Lite 
nebo Go a obvykle mají jen pár megabajtů. Daní za menší 
velikost je ale odstranění některých funkcí nebo jiných 
prvků, které nejsou nutné pro chod aplikace. 

Ne všechny Go a  Lite aplikace se vyplatí stahovat. 
Například mapy Google Maps Go vyžadují ke svému 
fungování prohlížeč Chrome, který je sám o sobě docela 
„cvalík“. Proto ostatně vznikl tento článek, tedy abychom 
rozlišili zrno od plev a vybrali skutečně dobré miniapli-
kace. 

Autor
Radek Pergl

Files by Google
Správce souborů

Mobil si stěžuje, že nemá dost místa? Zkuste ho 
projekt ve Files a uvidíte, kolik MB uvolníte. Apka 
dokáže identifikovat duplicitní soubory a  další 
zbytečnosti, které jedním kliknutím smažete. Pri-
márně ale slouží k prohlížení a správě úložiště, ať 
už přímo na mobilu nebo na paměťové kartě. Nabí-
zí také funkci sdílení a zálohování souborů

Gallery Go
Galerie a editor fotek

Fotky a videa dokáží zaplnit úložiště mobilu rych-
leji, než řeknete „sýr“. Aplikace Gallery Go vám je 
pomůže zkrotit. Snímky a  videa můžete třídit do 
složek, kopírovat na paměťovou kartu, ale také 
upravovat ve vestavěném editoru. Galerie také au-
tomaticky řadí fotky do základních kategorií, jako 
jsou selfíčka, fotky jídla, fotky přírody a podobně. 

Via Browser
Prohlížeč

Prohlížeč Via Browser je po všech stránkách mi-
nimalistický. Platí to pro design, nabídku funkcí 
a i velikost. Aplikace má sotva 2 MB. Díky absenci 
pokročilých funkcí prohlížeč nezatěžuje operační 
paměť mobilu a blokátor reklamy pro změnu šetří 
data, i  když musíme dodat, že nefunguje stopro-
centně. 

PÁR MEGA

MALÉ 
APLIKACE

Facebook Lite
Zeď i chat

Aplikace sociálních sítí bobtnají s každou aktua-
lizací, proto jsme rádi, že Facebook nabízí jakousi 
mini verzi své hlavní apky. Funkčně se naprosto 
shoduje s hlavní aplikací, jen má poněkud spar-
tánské zpracování. Žádné animace, minimum 
grafiky. Bonusem je integrovaný Messenger, 
nevýhodou poměrně pomalé načítání některých 
sekcí.

Messenger Lite
Komunikace

Je právě velký Messenger tím, co vás trápí? Pak si 
stáhněte jeho „lehčí“ variantu, která se liší v pod-
statě jen tím, že v komunikaci nelze používat ani-
mace formátu GIF. Aplikace podporuje i  (video)
hovory, virtuální samolepky a  skupinový chat. 
Slušné na apku, co nemá ani 10 MB. Mimochodem, 
také šetří data!

BOMBARDUJE VÁS MOBIL HLÁŠKAMI 
O NEDOSTATKU MÍSTA? JE ČAS VYČISTIT 
TELEFON OD ZBYTEČNĚ VELKÝCH APLIKACÍ! 

ANDROID GO

Věděli jste, že kromě odlehčených Go aplikace exi-
stuje i  celý operační systém Android Go? Je určen 
pro mobilní telefony, které mají jen 2 GB RAM nebo 
méně. Nová verze s označením Android 12 Go Edition 
spouští aplikaci i úvodní obrazovku mobilu až o 30 % 
rychleji než standardní operační systém, díky funkci 
hibernace šetří baterii a samozřejmě je také úsporná 
z hlediska využití úložiště v mobilu. Aplikace s ozna-
čením Go byly vytvořeny primárně pro tento nená-
ročný operační systém, ale Google nakonec některé 
z nich poskytl volně ke stažení, takže i uživatel běž-
ného Androidu může těžit z  výhod aplikací navrže-
ných s ohledem na nenáročný provoz. 
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DISNEY 
PLUS 
MÍŘÍ 
DO ČESKA

Do boje o  české a  slovenské di-
váky se v  létě vrhne také Disney 
Plus. Že nemá nějaký Mickey 
Mouse proti HBO a  Netflixu šan-
ci? Nenechte se zmást názvem. 

Disney netočí jen pořady pro děti, do mediálního 
impéria patří také Marvel, Hvězdné války, Pixar 
nebo třeba National Geographic. Kromě knihov-
ny plné známých filmů a  seriálů zde najdete  
také originální obsah, který těží z  nejhodnot-
nějších značek Disneyho portfolia. Jako příklad 
můžeme uvést seriály Star Wars: The Mandalo-
rian nebo WandaVision. Mnohdy se zde objevují 
i filmy, které se teprve nedávno promítaly v ki-
nech a někdy Disney dokonce vynechá premi-
éru v kině úplně a pošle film rovnou na Disney 
Plus. Datum zahájení vysílaní ani cena nejsou 
zatím známy. V  zemích, kde se platí eurem, si 
ale Disney účtuje 8,99 eur měsíčně, což vychá-
zí na 220 Kč. To je zhruba na úrovni Netflixu 
a HBO Max.

PROJEKT HYBRIDNÍCH 
HODINEK KRACHNUL
Na seznamu propadáků z Kickstarteru se objevil další projekt. O to víc nás mrzí, že jde o pro-
jekt český. Leitners Ad Maiora měly být hybridní hodinky s mechanickým strojkem i počí-
tačem v jednom těle. Synergie klasiky a moderny. Na první pohled vypadají jako klasické, 
drahé hodinky, jenže ciferník je ve skutečnosti e-ink displej, na němž se objevují notifikace 
a další data z aplikací. Ovládání bylo vyřešeno přes lunetu, jejímž otáčením uživatel přepínal 
mezi aplikacemi, a dvojicí fyzických kontextových tlačítek. Popis sice zní fantasticky, ale 
zůstane jen na papíře. 

Na oficiálním webu se objevil dopis jednoho ze zakladatelů, který ohlašuje, že se hodinky 
nedočkají sériové výroby. Spolumajitel firmy vysvětluje, že se dostali do potíží a nemají pení-
ze na dotažení projektu do zdárného konce. Už od začátku prý bylo autorům jasné, že více než  
5 milionů korun vybraných přes Kickstarter nebude stačit, ačkoliv na portálu komunitního 
financování původně požadovali mnohem nižší částku. Další financování se jim nepoda-
řilo zajistit. Situaci zrovna nepomohlo celosvětové zdražení mikročipů a  další navýše-
ní výrobních nákladů. Další rozebírání důvodů, proč projekt zkrachoval, je asi zbytečné. 
„Smutnou, avšak nevyhnutelnou skutečností je, že všichni naši zákazníci se hodinek Ad 
Maiora nikdy nedočkají, a to bez náhrady,“ uzavřel svou omluvu spoluzakladatel start-upu 
Rostislav Novák.

MAPY.CZ ŠETŘÍ 
ŘIDIČŮM PENÍZE

V  minulém čísle jsme psali o  apli-
kacích, které řidičům šetří peníze, 
a v tomto čísle můžeme navázat. Ap-
likace Mapy.cz získala další praktic-
kou funkci a  tentokrát potěší hlavně 

uživatele, kteří apku používají pro navigaci. Naučila 
se totiž vyhledávat levné palivo. Stačí do políčka pro 
vyhledávání napsat „nejlevnější benzín“ (případ-
ně nafta, CNG, LPG) a  objeví se seznam čerpacích 
stanic seřazených podle ceny kýženého paliva. Při 
kliknutí na tlačítko pro vyhledávání se pak zobrazí 
mapa s přehledem stanic a cenou.

V  detailu benzinky najdete údaje o  cenách 
všech paliv a datum, kdy byla data naposledy aktu-
alizována. Na rozdíl od Waze, kde údaje o cenách za-
dávají do apky sami uživatelé, Mapy.cz čerpají ceny 
přímo od provozovatelů stanic. Některé, například 
Benzina, ale ceny nezveřejňují.

Když jsme novinku testovali, tak nám aplika-
ce často padala a soudě podle komentářů na face-
bookovém profilu Mapy.cz nejsme sami. Ještě je 
stále co dolaďovat a vylepšovat. Vývojáři také chys-
tají funkci vyhledání nejlevnějšího paliva při cestě, 
abyste si kvůli vidině drobné úspory nemuseli zby-
tečně zajíždět. Každopádně to stojí za zkoušku. Vy-
hledávání nejnižších cen je k dispozici nejen v apli-
kaci, ale i na webu.

CO NOVÉHO NA ČESKÉ APLIKAČNÍ SCÉNĚ?

APLIKACE MADE IN CZECH

NICEBOY VYBAVÍ VAŠI 
CHYTROU DOMÁCNOST

Česká značka Niceboy je spojena 
především se sluchátky, akčními 
kamerami a  herním příslušen-
stvím. Nedávno se ale portfolio 
výrobce rozšířilo o první zařízení 
ze sféry Smart Home neboli chyt-
ré domácnosti. Konkrétně v  této 
kategorii najdete chytré žárovky, 
kartáčky, rychlovarnou konvici, 
elektrickou zásuvku, osobní váhu 
a robotické vysavače, a to dokon-
ce i  ve variantě s  vestavěným 
mopem. 

Kromě loga výrobce zaříze-
ní spojuje také to, že se dají pro-

střednictvím mobilu propojit s  mobilní aplikací Niceboy ION (snad jen 
s výjimkou levnějších sonických kartáčků). Apka slouží nejen k ovládání, 
ale také sleduje zajímavé informace a statistiky. V případě zásuvky je to 
například aktuální spotřeba, u kartáčku údaje o čistění a u váhy parametry 
jako množství vody v těle, index tělesného tuku či hmotnost bez tuků.

Uvidíme, jestli se nové řadě Niceboy ION bude dařit tak jako sluchát-
kům výrobce. První výrobky vypadají přinejmenším zajímavě. 

HBO MAX NAHRAZUJE HBO GO
V těchto dnech byla má našem trhu spuštěna také služba 
HBO Max, která nahradí HBO Go. Nejde přitom jen o změ-
nu názvu. S  novou streamovací službou je spojena také 
nová aplikace, ve které si můžete užít streamování ve 
vyšší kvalitě. Vybrané tituly můžete streamovat až ve 4K 

rozlišení. Částečně se změní (k lepšímu) i obsah. Velkým tahákem jsou 
filmy z produkce Warneru, které se na HBO Max objeví pouhých 45 dní 
po uvedení v kinech. Můžete se tak těšit třeba na nového Batmana s Ro-
bertem Pattinsonem. Cena předplatného byla stanovena na 199 Kč (6,99 
eur), ale všichni zákazníci, kteří přecházejí z HBO Go nebo se zaregistrují  
do 31. března získají slevu a zaplatí jen 132 Kč (4,99 eur) měsíčně. Sleva 
platí do té doby, dokud předplatné nezruší.



Pokud používáte iPhone, tak jste víte, jaký 
je rozdíl mezi zelenou a modrou bublinou 
v aplikaci iMessage. A pakliže nepoužívá-
te a  nevíte, tak vysvětlíme: zelenou bar-
vou jsou označeny zprávy zaslané jako 
klasické SMS, zatímco modré zprávy cho-
dí přes internet a díky tomu nabízejí více 
možností. Můžete posílat velké soubory, 
kvalitní fotky, videa ve vysokém rozlišení, 
ale také rychlé reakce, vytvářet skupino-
vé konverzace a tak podobně. 

Mobilní telefony a  další zařízení od 
Applu spolu komunikují modře a  zelená 
barva většinou odhalí uživatele telefo-
nu s Androidem. Podle Googlu je to pro-
blém. Jeden z  vrcholových manažerů 

společnosti Google, Hiroshi Lockheimer, 
se nečekaně ostře opřel do Applu a obvi-
nil firmu s nakousnutým jablkem v logu, 
že barevným rozlišováním přispívá 
k  šikaně uživatelů s  mobilním telefony 
s  Android OS. V  zemích a  ve věkových 
skupinách, kde tvoří applisté většinu 
(třeba mezi americkými teenagery) jsou 
androidisté často vyčleňováni ze skupi-
nových konverzací a  někdy se dokonce 
stávají i  terčem posměchu, což doká-
zal nejeden výzkum. Řešením by podle  
Lockheimera bylo přijetí formátu RCS, 
který nabízí stejné možnosti jako iMess-
age, ale funguje univerzálně. Apple to ale 
odmítá.

N O V I N K Y

PŘÍBĚHY ZE SILIKONOVÉ KNIHOVNY
V TÉTO RUBRICE 
POPISUJEME ZAJÍMAVÉ 
PŘÍBĚHY VÝVOJÁŘŮ 
APLIKACÍ. 

Výstavě CES 2022 se věnujeme v samostatném člán-
ku, kde jsme se zaměřili na nejzajímavější představené 
inovace. Jenže CES, to nejsou jen nové typy televizí, 
bombastické audiosystémy či chytrá auta, během vý-
stavy se každoročně představují i – kulantně řečeno – 
odvážnější projekty. 

Celou řadu jich na veletrh přivezl Samsung. Nejde přímo 
o  výrobky jihokorejského giganta spotřební elektroniky, 
nýbrž o vynálezy malých start-upů, které firma podporuje 
ve svém inkubátoru. Z našeho pohledu nejzajímavějším 
a taky nejpraštěnějším startupem byl Petnow. Jedná se 
o  aplikaci, která dokáže identifikovat konkrétního psa 
na základě fotky čenichu. Ambicí projektu je nahradit 
čipování. Každý psí čenich je totiž unikátní podobně tře-
ba jako otisky prstů u lidí. Aplikace už je na Google Play 
a App Store, v Česku se ale zatím nedá stáhnout.

Z  dalších projektů nás 
zaujal vysoušeč uší Dear-
Buds. Zařízení připomíná 
bezdrátová sluchátka, ve 
skutečnosti ale zbavuje ušní 
kanálky přebytečné vlhkos-
ti. Na pouzdře je dokonce 
ukazatel vlhkosti obou uší. 
A  k  čemu je to dobré? Prý 
jako prevence infekcí a  za-
řízení také snižuje tvorbu 
ušního mazu.

A  do třetice všeho ší-
leného bychom vám rádi 
představili Prinker, což je 
tiskárna na tetování. V apli-
kaci si vyberete vzor a  pak 
už stačí jen přejet po pokož-
ce. Výsledkem je tetování 
jako skutečné. Kosmetický 
inkoust je údajně voděodol-
ný, ale dá se odstranit po-
mocí mýdla. To zní celkem 
zajímavě!

VÁLKA O BAREVNÉ 
BUBLINY
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HERNÍ OBCHOD ROKU

SVĚT SE ZBLÁZNIL

PRVNÍ SMS SE 
VYDRAŽILA 
ZA MILIONY

Herním průmyslem v  nedávné době otřásly dva 
obří obchody. Nejdříve se psalo o rekordní akvizici 
společnosti Zynga herním gigantem Take-Two. Za 
tvůrce Farmville zaplatil herní vydavatel neuvě-
řitelných 13 miliard dolarů. Kromě slavné farmář-
ské série získá také populární Words with Friends,  
Zynga Poker, závody CSR Racing nebo připravova-
nou střílečku Star Wars: Hunters, ale hlavně deset 
vývojářských studií rozmístěných po celém světě. 

Než se ale analytici stihli rozepsat o tom, jak 
je obchod (ne)výhodný, tak se objevila zpráva 

nová: Microsoft kupuje firmu Activision Blizzard 
se všemi jejími studii za 68,7 miliardy dolarů. 
Když se řekne Activision Blizzard, většinu hráčů 
asi jako první napadnou série Call of Duty, Star-
Craft nebo Diablo, ovšem do impéria patří také 
Candy Crush coby jedna z nejúspěšnějších mobil-
ních her všech dob. Jsme zvědaví, jak se obchod 
roku podepíše na herní nabídce. Už teď je jasné, že 
majitelé konzolí Xbox, které rovněž vyrábí Micro-
soft, nebudou mít o  hry nouze. Ale co my, hráči 
mobilní? 

PIVNÍ APKA PŘINESLA TVŮRCI JMĚNÍ

VYBÍRÁME NEJBLÁZNIVĚJŠÍ UDÁLOSTI MODERNÍ DOBY! 

Zatímco se Apple s Googlem handrku-
jí o tom, co by mělo nahradit dnes již 
poněkud zastaralý formát SMS, britský 
operátor Vodafone dostal nápad první 
textovku prodat. První SMS odeslal 
programátor Neil Papworth svému 
kolegovi Richardu Jarvisovi dne 3. 
prosince 1992 a  zněla: „Veselé Váno-
ce“ (resp. anglicky „Merry Christmas“). 
Jarvis si zprávu přečetl na displeji své-
ho dvoukilového „mobilu“ Oribitel 90 
během vánočního večírku. Ani jeden 
z pánu tehdy netušil, jak důležitou roli 
budou esemesky jednou hrát v  mezi-
lidské komunikaci.

Pokud se právě škrábete na hlavě 
a  snažíte se dopídit, jak mohli prodat 
SMS zprávu, tak vám odpovíme další 
zkratkou: NFT. Kód první zprávy byl 
zapsán do blockchainu jako unikátní 
token a ten se vydražil za 132 tisíc eur, 
což dělá v přepočtu zhruba 3,2 milionu 
korun. Kromě samotného tokenu ob-
držel nový majitel, který si přál zůstat 
v  anonymitě, také digitální rámeček 
se dvěma animacemi. Na jedné je kód 
s první SMS a na druhé video starého 
mobilu, který zrovna obdržel zprávu. 
Teď nás napadá, jestli jsme tento člá-
nek neměli dát spíš do rubriky Svět se 
zbláznil… 

TO NEJŠÍLENĚJŠÍ 
Z VÝSTAVY CES

Facebooku (respektive společnosti Meta, která sociální síť provozuje) se 
nedaří. Poprvé v historii zaznamenala pokles uživatelů a s tím ruku v ruce 
klesla i cena akcií. Za jeden jediný den spadla hodnota firmy o čtvrtinu! 
Důvodem ale není jen dravá konkurence v podobě TikToku a dalších so-
ciálních sítí, ale také třeba nová funkce Applu, která zamezuje sledování 

chování uživatelů iOS za účelem přesnějšího cílení reklamy. Ze stejného důvodu si na 
Facebook posvítily i úřady Evropské unie. Ty chtějí firmě zakázat, aby posílala data 
o evropských uživatelích do Spojených států, kde jsou standardně zrcovávány. Podle 
Meta by bylo něco takového zničující. Než něco takového dopustit, to se raději stáhne-
me z evropských trhů, vyjádřil se zástupce společnosti. Že bychom přišli o Facebook, 
Instagram a další aplikace? Podle odborníků nejde ani tak o vážně míněný plán jako 
spíš o plané výhružky.

KONEC FACEBOOKU V ČESKU?
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Pamatujete si, když Apple otevřel App 
Store a  lidé si mohli stahovat první 
aplikace? Jednou z těch vůbec nejpo-
pulárnějších byla apka názvem iBeer. 
Z  dnešního pohledu naprosto jedno-

duchá aplikace, která simulovala půllitr s  pivem. 
Hladina zlatavého moku se nakláněla podle toho, 
jak jste hýbali telefonem a když jste půllitr, pardon 
mobil nahnuli pořádně, pivo postupně odteklo. Ten-
to roztomilý nesmysl se svého času prodával za 
2,99 dolaru, tedy za zhruba 50 korun (podle dobo-
vého kurzu) a jeho tvůrci vydělával až 20 tisíc do-
larů neboli 340 tisíc korun denně. Autor se výdělky 
pochlubil v nedávném rozhovoru. 

Ještě předtím, než se stal v  roce 2008 vývo-
jářem aplikací pro mobily, pracoval jako kouzelník 
a  právě aplikace iBeer kopíruje jeho kouzelnický 
výstup, kdy „proměnil“ telefon ve sklenici s pivem. 
Ke svému triku ale používal obyčejné video, zatím-
co apka je animovaná na základě dat z pohybových 
senzorů v mobilu. 
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N O V I N K Y

HERNÍ SMS

To, že je hra zasazená do drsného prostředí 
Divokého západu, ještě nemusí znamenat, 
že je plná násilí. Důkazem je novinka El 
Hijo – A Wild West Tale, která z PC, Switche 
a  PS4 doputovala v  plnohodnotné podobě 

i na Android a iOS. Vžijete se do role šestiletého chlapce 
jménem El Hijo, který se snaží uniknout z kláštera, kam 
jej poslala matka poté, co rodinnou farmu srovnali se zemí 
bandité.

Musíte využít hravost malého kluka, abyste odkládali 
pohledy nepřátel a mohli se kolem nich proplížit. Pomohou 
vám stíny, všelijaké úkryty a arzenál „taktických hraček“.

Začátky jsou jako všude jinde jednoduché, ale na vý-
pravné cestě přes odlehlý klášter, drsný a nelítostný úsek 
pouště a pohraniční město plné zločinců na El Hija čeká 
spousta výzev. Najde malý chlapec svou milovanou ma-
minku? To už si musíte zjistit sami…

   
Android (259,99 Kč)

Naštvaní ptáci jsou zpět! 
Oddychovou hru Angry Birds 
Journey si stáhnete zdarma 
z Google Play a App Store. 
Náplň je víceméně stejná, 
opět vystřelujete opeřence 
na pevnosti obývané zlými 
pašíky. Novinka je ale 
rychlejší a přímočařejší 
a zážitek je zaměřen na 
rozbíjení konkrétních věcí 
(namísto rozbíjení všeho, co 
máte na dostřel).

V těchto dnech zmizí ze storů 
mobilní hra Forza Street od 
Microsoftu. Mobilní odnož 
populárních závodů z Xboxu 
se na Androidu a iOS objevila 
na jaře 2019, ale nedokázala 
zaujmout. Na náš vkus 
byla až příliš jednoduchá, 
auto se řídilo samo a hráč 
měl na starosti jen brždění 
a přidávání plynu.

Náhradou můžete být 
v budoucnu nový díl Need 
for Speed. TiMi Studios ve 
spolupráci s EA chystají 
závody s otevřeným světem 
a online prvky. Hra využívá 
technologii Unreal Engine 
4, takže se můžeme těšit na 
skvělou grafiku.

Brněnské studio Madfinger 
Games se výrazně posunulo. 
Po oceňovaných mobilních 
hrách Dead Trigger 2, 
Unkilled a Shadowgun 
Legends připravuje 
realistickou hardcore 
střílečku z pohledu první 
osoby pro PC. Těšíme se!

A naopak PC hra Alien: 
Isolation se dočkala mobilní 
verze. Je to nervy drásající 
horor, ve kterém budete 
čelit jak xenomorfům, tak 
i nepřátelským androidům. 
A když píšeme čelit, tak 
myslíme utíkat a schovávat 
se před nimi. Tohle není 
žádná střílečka, ale hra 
o přežití. Novince se budeme 
detailněji věnovat v příštím 
čísle Applikací.

Na krátké hraní a  zároveň protrénování 
mozkových závitů se nám osvědčila nová 
2D plošinovka, která vypráví srdceryv-
ný příběh o  dvou vzorcích látky jménem 
George a  Samantha. Ano, vzorcích látky. 

Prostě si představte takové oživlé záplaty. Hráč konkrét-
ně ovládá George, jenž hledá svou milovanou ve 2D světě 
„ušitém“ z textilu.

Abyste svou Samanthu našli, musíte s Georgem pro-
jít překonat všechny překážky a vyřešit záludné hádanky. 
S každou úrovní si netradiční hlavní hrdina osvojuje různé 
dovednosti, například se naučí měnit barvu, zvětšovat se 
nebo na sebe přidávat další vrstvy látky. Nové schopnosti 
vám pomohou dostat se v příběhu dál a sesbírat písmen-
ka rozmístěná po celém tomhle krásném světě. Jenom tak 
zjistíte, co se vlastně stalo a jak končí příběh zamilované 
dvojice. Nenechte se ale ukolébat snadnou obtížnosti, po-
stupem hra přidává náročnější výzvy a  hádanky, a  brzy 
do hry vstoupí také vítr, který ve světě látek představuje 
největší zlo.

Where‘s Samantha? je sice na Google Play a App Store 
zdarma, ale vyzkoušet si můžete jen několik prvních úrov-
ní. Všech 45 levelů si odemknete za necelých sto korun.

Android | iOS (ukázka zdarma, 100 Kč)

PLOŠINOVKA WHERE‘S 
SAMANTHA? PŘINÁŠÍ 
SRDCERYVNÝ PŘÍBĚH

Letos na podzim tomu bude šest let od vydání fotbalové hry 
FIFA od EA Sports pro Android a iOS. Během té doby tvůrci 
hru obohacovali o nový obsah a přicházeli s jedním vylep-
šením za druhým. Letos se fanoušci dočkali dosud nejvý-
raznější aktualizace, která výrazně ovlivnila vizuální i herní 

podobu mobilního fotbalu.
Nejvýraznější změnou je nový grafický kabátek. FIFA Mobile vypadá 

na výkonných mobilech mnohem lépe, a navíc podporuje až 60 snímků za 
sekundu. Animace jsou díky tomu plynulejší a celá hra působí svižnějším 
dojmem. K atmosféře zápasu také výrazně přispívá profesionální komen-
tář a všelijaké zvuky z hlediště, ať už je to skandování domácích, veřejné 
hlášení nebo volání hráčů při klíčových momentech zápasu.

Pokud jste hráli předchozí verze, všimnete si, že každá střela konečně 
nemíří na branku. Umělá inteligence soupeřů také doznala změn a zdá se 
být agresivnější a o něco chytřejší. Do zápasů rovněž více promlouvá úna-
va fotbalistů. Simulace fotbalu je zase o kousek realističtější.

Hra stále klade důraz na režim Ultimate Team a mikrotransakce, kte-
ré se dají hradit i mobilní platbou operátora. To se nezměnilo. Neuškodilo 
by také přidat více obsahu. Oproti starším verzím je tahle nová generace 
fotbalu, jak ji vydavatel nazval, paradoxně mnohem chudší. To by se ale 
mělo postupně zlepšit.

Android | iOS (zdarma)

Už vás unavují bitvy proti jiným hráčům 
a rádi byste si na chytrém telefonu či tab-
letu zahráli singleplayerovou strategickou 
hru jako za starých dobrých časů na počí-
tači? Ve strategii Rise of Cultures si mů-

žete založit impérium a budovat města napříč různými 
érami a  kulturami lidstva. Postupem času budete svou 
říši rozšiřovat i do dalších koutů světa.

Ve strategických bitvách proti umělé inteligenci po 
vašem boku může stát samotný Caesar, tajemné egypt-
ské tradice budete objevovat v  doprovodu Kleopatry 

a s Einsteinem budete pro změnu zkoumat nové techno-
logie a využívat vědu k rozvoji svých měst.

Abyste uspěli, musíte trénovat své vojáky, zkoumat 
nejnovější vojenské technologie, krok za krokem dobývat 
území a obchodovat se sousedy. Pokud si ale Rise of Cul-
tures stáhnete, tak se musíte smířit s  tím, že tu všech-
no dlouho trvá. Rozhodně nejde o hru, kterou každý den 
spustíte jen na pár minut. Připravte se na to, že u ní pro-
sedíte hodiny. 

Android | iOS (zdarma)

STRATEGIE RISE OF CULTURES 
SHRNUJE HISTORII LIDSTVA

Fanoušci Among Us se letos 
mohou těšit na další role, 
schovávačky, a dokonce i na 
spolupráce, jak odhalil plán 
vývojářů.

Happy Clinic vám ukáže 
rušný život nemocnice 
prostřednictvím odlehčeného 
příběhu. Seznámíte se 
se základy nemocniční 
infrastruktury a s tím, jak 
drobná vylepšení mohou 
zlepšit dostupné lékařské 
služby. 

Nebo můžete budovat svá 
impéria od Atlantic City až 
po Paříž a stát se králem 
hotelů a dalších nemovitostí 
v bezplatné verzi kultovní 
deskovky. Monopoly Tycoon 
na vás čeká na Google Play 
a App Store.

Chytá se mobilní verze služby 
Ubisoft Nano. Že vám to nic 
neříká? Nevadí, představíme. 
Jde o aplikaci s nabídkou 
herních jednohubek. Prostě 
jednoduché hry na minutku, 
dvě. Všechny mají společné 
to, že jsou určeny pro velké 
množství hráčů (klidně i 100), 
a ve všech účinkují známé 
postavy ze slavných herních 
sérií od Ubisoftu.

A nakonec ještě jednou 
k závodům. Do arkádových 
autíček Horizon Chase 
dorazilo po balíčku 
s legendárním Sennou také 
China Spirit DLC, které slaví 
nový čínský rok a přidává 
devět nových tratí z Číny 
(včetně Velké čínské zdi) 
a elektromobil.

HERNÍ SMS EL HIJO JE MALÝ CHLAPEC, KTERÝ 
PŘEŽÍVÁ NA DIVOKÉM ZÁPADĚ 

FIFA MOBILE JE PO LETECH 
HEZČÍ A LÉPE SE HRAJE
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Text
Martin Havlíček

BEZPEČNÝ 
INTERNET

O VIRECH JSME SE ROZEPSALI V PŘEDMINULÉM ČÍSLE, 
TENTOKRÁT SE ZAMĚŘÍME PRO ZMĚNU NA OCHRANU IDENTITY 
A SOUKROMÍ.

Když se v  jedné větě objeví slova „internet“ 
a  „bezpečnost“, obvykle bývá řeč o  virech. 
Jenže malware, jak se souhrnně označu-
je škodlivý software, není jedinou hrozbou, 
která na vás číhá při brouzdání internetem. 
V ohrožení je také vaše soukromí. Interneto-
vé stránky jsou prošpikovány trackery, které 
sledují každý váš pohyb. Jsou to takoví inter-
netoví stalkeři. Získaná data využívají k přes-
nějšímu cílení reklamy nebo je poskytují dal-
ším subjektům. Určitě už se vám někdy stalo, 
že jste něco googlovali (třeba prsten, auto) 
a  pak na vás všude – na sociálních sítích, 
v  aplikacích, na internetových stránkách – 
vyskakovala reklama na tento nebo podobný 
výrobek. To není náhoda…

Prohlížeče
Mnoho uživatelů se mylně domnívá, že tako-
vému sledování zamezí aktivací tzv. inkog-
nito režimu. Tento prvek je součástí většiny 
internetových prohlížečů včetně populární-
ho Chrome od Googlu. Dokonce na něj mů-
žete narazit i  v aplikacích, kde byste něco 
takového nečekali, třeba na YouTube. Ve 
skutečnosti ale inkognito mód slouží jenom 
k  tomu, aby prohlížeč neukládal záznamy 
o  prohlížení, cookies a  cache. Trackery, in-
ternetový poskytovatel a případně i hackeři 
(na veřejném připojení) ale stále vědí, jaké 
stránky jste navštívili a  co jste tam dělali. 
Inkognito mód byl vytvořen pro situace, kdy 
jedno zařízení (mobil, počítač) využívá více 
lidí nebo když se připojujete k  internetu na 
počítači či mobilu někoho jiného.

Existují naštěstí i  speciální prohlížeče, 
které sledování prostřednictvím tracke-
rů omezují nebo přinejmenším komplikují.  
Firefox Focus je minimalistický browser 
zaměřený na ochranu soukromí. Nemůže 
se pochlubit funkcemi a prvky, na něž jsme 
zvyklí z  plnohodnotných prohlížečů, ale 
blokování internetových špionů zvládá na 
výbornou. Dokonce si můžete vybrat, zda 
zablokujete jen reklamní, obsahové, analy-
tické nebo trackery sociálních sítí. Praktické 
je také tlačítko pro rychlé smazání historie. 
V případě, že je browser na vás vkus až pří-
liš jednoduchý, zkuste aplikace Vivaldi nebo 
Brave, které jsou plnohodnotnými prohlížeči 
s kartami a dalšími prvky, které jsou považo-
vány za standard. 

Vyloženě specialistou na ochranu sou-
kromí je prohlížeč s  bizarním názvem  
DuckDuckGO. Ten každý web známkuje jako 
v americké škole od A po F, takže ihned vidí-
te, jak dobře jste chráněni. Zároveň ale doká-
že skóre vylepšit, třeba tím, že vypne trac-
kování nebo si vynutí šifrované připojení. 

Novinkou, která se teprve testuje, je nástroj 
na odstranění trackování z e-mailů. Aplikace 
zakáže tzv. neviditelné pixely ve zprávách, 
které sledují polohu, čas a informace o zaří-
zení, na němž jste zprávu otevřeli.

Ještě o kus dál zašel Tor Browser, který 
nejenže deaktivuje trackery, ale vaše připo-
jení přesměruje pomocí tří serverů v decen-
tralizované sítí. Internetoví stalkeři nemají 
šanci!

VPN
Od tvůrců Tor Browseru pochází také aplika-
ce Orbot, která nabízí to samé pro jiné apky 
ve vašem mobilu. V jednoduchém menu za-
škrtnete aplikace, ke kterým se chcete při-
pojovat bezpečně, a Orbot „přefiltruje“ vaše 
připojení přes náhodně vybrané severy.  

S  Orbotem jsme přešli od prohlížečů 
k VPN neboli k virtuální privátní síti. Možná 
jste se s touto technologií setkali ve svém za-
městnání, VPN se využívají k  bezpečnému 
vzdálenému připojení k firemním sítím. VPN 

T É M A

BEZPEČNÝ IPHONE

Ochrana soukromí bývá poslední 
dobou častým tématem legendárních 
tiskových konferencí Applu. Prvky 
integrované do operačního systému 
výrobků od Applu umožňují nejen 
obejít povinné registrace v aplikacích 
a službách, ale také zakázat sledování 
chování uživatele napříč aplikacemi. 
Více než 95 % uživatelů iPhonů s novou 
verzí iOS zvolilo, že nechtějí být 
sledováni za účelem reklamy. A jak je na 
tom váš iPhone? Stačí zajít do Nastavení 
> Soukromí > Sledování a podívat 
se, které aplikace mají povolené 
sledování a které nikoliv. Toto zdánlivě 
nenápadné opatření ochudí podle 
finančního ředitele společnost Meta, 
která provozuje Facebook, Instagram 
a WhatsApp, v roce 2022 rozpočet firmy 
o 10 miliard dolarů.

ČLÁNEK VĚNOVANÝ 
ANTIVIRŮM NAJDETE 

V APPLIKACÍCH 
ČÍSLO 32. KE 

STAŽENÍ ZDARMA NA 
APPLIKACE.CZ!

aplikace na Google Play a App Store jsou ale 
určeny – zjednodušeně řečeno – pro připoje-
ní k internetu přes prostředníka. Nejenže tím 
ochráníte své soukromí, ale díky této tech-
nologii lze také obejít cenzuru nebo geoloka-
ci. Mnoho lidí využívá VPN ke zpřístupnění 
služeb, které u nich nejsou k dispozici. Když 
třeba vycestujete do zahraničí a  budete si 
chtít pustit nějaký pořad na Netflixu, může 
se stát, že to nepůjde, jelikož v  dané zemi 
Netflix nefunguje (nebo má jinou nabídku 
pořadů). Stačí se ale připojit přes VPN k čes-
kému Netflixu – a voilà, maraton seriálu Kan-
cl může pokračovat!

Jakou VPN apku zvolit? Není to leh-
ké. Mnoho VPN služeb prodává data svých 
klientů pro reklamní nebo analytické úče-
ly, čímž naprosto podrývají svůj smysl. My 
proto volíme nejraději open-source projek-
ty, které z  podstaty věci nedokáží podobně 
podlé praktiky ututlat. Kdybychom měli být 
konkrétní, tak jmenujeme služby OpenVPN, 
ProtonVPN nebo Sentinel (dVPN).

Hesla
V  souvislosti s  ochranou soukromí na in-
ternetu musíme zmínit také důležitost bez-
pečných hesel. Podle bezpečnostních audi-
tů na internetu stále převládají hesla typu 
„123456“, které odhalí i  hacker-začátečník. 
Hesla by měla být složitá (písmena, čísla, 
speciální znaky), dlouhá a  unikátní. Jako 
bychom vás slyšeli: „A  kdo si má všechna 
ta hesla pamatovat?“ Pomůže správce hesel. 
Jde o apku, která nejenže dokáže vygenero-
vat neprostupné heslo, ale hlavně je uloží do 
trezoru, odkud se dá vždy v případě potřeby 
okamžitě vyndat. Ke zpřístupnění stačí PIN 
nebo třeba otisk prstu. S opisováním se trá-
pit nemusíte, většina aplikací tohoto typu 
dokáže heslo vyplnit automaticky. 

Na výběr je z  velkého množství služeb, 
mnoho z nich je ale plně nebo částečně pla-
cených. Známé jsou 1Password, Dashlane 
a Keeper. Nám se osvědčil Bitwarden, který 
je open-source, ale hlavně je v základní verzi 
zcela zdarma.

Minimálně u  důležitých účtů byste si 
měli také aktivovat dvoufázové ověření, 
která bývá někdy označováno apkou 2FA. 
To znamená, že kromě zadání přihlašova-
cích údajů, musíte navíc přihlášení potvrdit 
přes další apku (nebo třeba SMS). Získáte 
tím ochranu i v situacích, kdy dojde k odci-
zení vašich přihlašovacích údajů. Hacker se 
k vašemu účtu nepřihlásí, protože uživatel-
ské jméno a heslo nestačí. Pro tento účel se 
používají aplikace, které mají obvykle v ná-
zvu slovo Authentificator. Například Google 
Authentificator, Microsoft Authentificator 
nebo Authy. Ověření funguje na základě 
šestimístného kódu, který se mění kaž-
dých 30 sekund. Ale pozor, nezapomeňte si 
Authentificator zálohovat, jinak v  případě 
ztráty zařízení přijdete o možnost přihláše-
ní k vašim účtům.

Jak vidíte, stačí málo a internetoví slídi-
lové nemají šanci!
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Tak už je to rok, co jsme v  Applikacích poprvé 
psali o  Magenta Exerience Center. Během této 
doby navštívilo unikátní prostor, který se nachá-
zí v pražském obchodním domě Arkády Pankrác 
75 000 zákazníků, 3000 hostů, konalo se zde 250 
eventů, bez mála 50 online přenosů a natočilo se 
tu na 3 500 hodin záznamů.

Oslava prvních narozenin se uskutečnila 
v prosinci a nutno dodat, že byla opravdu stylová.  
Podávala se káva Nespresso a  vánoční perníčky, 
které si hosté mohli společně s  Deli Life vyrobit 
i  nazdobit. Pro tento účel posloužila vykrajovát-
ka vytištěná na 3D tiskárnách od Prusa Research. 
Program zpestřily workshopy s  Toulcovým dvo-
rem. Dospělí návštěvníci i  děti si mohli vyrobit 

CO JE NOVÉHO 
V MAGENTA EXPERIENCE 
CENTER 

svíčku nebo třeba postavičku do 
betlému.

Workshopy jsou v  Magen-
ta Experience Center takřka na 
denním pořádku. Kromě toho se 
v  rozsáhlých prostorech centra 
konají přednášky a  setkání se 
zajímavými osobnosti. Najde-
te tu ale i  příjemnou kavárnu, 
která je oblíbeným místem re-
laxace i  práce na dálku, dále 
odpočinkový koutek s  herními 
konzolemi Xbox, podcastové 
studio s  profesionální techni-
kou Sennheiser od Panter Sho-

MAGENTA EXPERIENCE 
CENTER SLAVÍ! 

SVÉ PRVNÍ NAROZENINY, 
ALE TAKÉ HNED 

NĚKOLIK PRESTIŽNÍCH 
OCENĚNÍ. 

P O Z V Á N K A

 TAK TROCHU JINÁ ŠKOLA 

V Magenta Experience Center si každý 
najde to své. Programy, kurzy a workshopy 
cílí na malé i velké. 

pu, tuning stage s ukázkou nejnovějších gadgetů 
a technologických vychytávek a chytrou kuchyň, 
kde se často konají akce zamřené na gastronomii 
a životní styl.

Důvodů k  oslavám ale bylo více, nejen naro-
zeniny. Magenta Experience Center také obdrželo 
hned několik cen. Ať už jde o cenu předsedy poroty 
v soutěži Czech Top Shop vyhlašovanou portálem 
Mistoprodeje.cz, prvenství v  kategorii Brand and 
Retail v soutěži Ionic Awards, krásné druhé místo 
v britských Creative Retail Awards a hned několik 
ocenění POPAI Awards. Magenta Experience Center  
bylo konkrétně oceněno za kreativu, nejlepší ino-
vace, tradiční POP prostředky a stalo se také abso-
lutním vítězem. Gratulujeme!

Magenta Experience Center, 
OC Arkády Pankrác

FB.com
/MagentaExperienceCenter

magentaexperience.cz instagram.com/
magentaexperiencecenter

youtube.com/
user/tmobilecz

Vzdělávací programy pro školy
V  Magenta Experience Center se  už od minu-
lého roku konají vzdělávací program pro školy. 
Workshopy, které jsou poskytovány bezplatně, byly 
navrženy s  akcentem na rozvoj digitální gramot-
nosti. Obsah programů a kroužků sestavují zkušení 
ambasadoři. Jedním z nich je například vzdělávací 
projekt makeITtoday, který přináší kurzy věnova-
né robotice a  umělé inteligenci. Internet věcí po-
odhalí lektorka Mária Šimůnková, oblast 3D tisku 
vzala pod svá křídla společnost Prusa Research, 
téma digitální stopy zaštítí poradce pro digitální 
bezpečnost Karol Suchánek a moderní technologie 
pak lektor Petr Vyhnálek. Od října se do vzděláva-
cích programů zapojilo přes 500 žáků z pátých až 
devátých tříd. Pokud byste rádi zapojili i vaši školu, 
tak na webu magentaexperience.cz najdete veške-
ré informace.

SERIÁL O FINANČNÍ 
GRAMOTNOSTI

Kromě kurzů, workshopů a přednášek vzniká 
v prostorách Magenta Experience Center také 
zajímavý video-obsah. Aktuálně například 
seriál s názvem Jak na peníze a malé 
podnikání, který připravuje Vltava Labe Media 
s Margaretou Křížovou. Společně diváky naučí 
hospodařit s penězi v rodině i podnikání. 
Zakladatelům „startupů“ radí při vstupu jako 
investor, majitelům firem radí při prodeji 
nebo nákupu společností a také je porotcem 
podnikatelských soutěží. Ve dvanácti epizodách 
se dozvíte třeba to, jak se vyvarovat finančním 
pastím, jak ušetřit, jak na byznysplán anebo jak 
dělat marketing, aniž byste se zruinovali.

TECH-LAB
V  říjnu minulého roku byl 
v  Magenta Experience Center 
otevřen nový zájmový kroužek 
s  názvem TECH-LAB, na jehož 
organizaci se podílí iniciativa Ve-
selá věda.  Probíhá každý týden 
v  pondělí a  je určen pro třeťáky, 
které zajímá 3D tisk, programo-
vání, virtuální realita nebo se 
chtějí dozvědět, jak se lépe cho-
vat v  on-line světě. Registrace 
probíhají na webu veselaveda.cz

Vzdělávání učitelů
Během kurzů pro školáky se zrodil nápad uspo-
řádat také program pro jejich učitele. To zajišťuje 
nezisková organizace Elixír do škol, která od roku 
2013 vytváří podmínky pro smysluplnou výuku fy-
ziky a digitálních technologií. Prostřednictvím re-
gionálních center podporují kolegiální vzdělávání 
učitelů a Magenta Experience Center se stala jed-
ním z nich. Centrum vedou Zbyšek Mošna z Ústavu 
fyziky atmosféry AV ČR, učitel fyziky na SŠ, a Bar-
bora Mikulecká, učitelka fyziky na ZŠ a performer-
ka Úžasného divadla fyziky.
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Google Play neboli Obchod Play je naprosto 
zásadní aplikací operačního systému Android, 
protože slouží jako brána k dalšímu obsahu od 
tvůrců z celého světa. Android je sice otevře-
nou platformou, ale stahováním aplikací z ne-
ověřených zdrojů riskujete, že svůj milovaný 
mobil nakazíte nějakou „breberkou.“ U Google 
Play je takové riziko mnohem menší, i když – 
jak se dozvíte vzápětí – nikoliv nulové.

Možná se vám zdá, že takovou základní 
apku není třeba představovat. Každý ji má ve 
svém mobilu (tedy s výjimkou applistů a ma-
jitelů telefonů od Huawei) a  každý ji čas od 
času otevře, aby si stáhnul novou hru nebo 
fotografickou aplikaci, o  které každý mluví. 
Možná ale nevíte, co všechno Google Play 
skrývá. A  teď nemluvíme jen o  zajímavých 
hrách a aplikacích. Máme na mysli především 
praktické funkce, které usnadňují orientaci, 
šetří peníze i čas a koneckonců i drahocenné 
místo na úložišti telefonu. Právě na tyto „taje 
a skrytá zákoutí“ Obchodu Play jsme se zamě-
řili v naší pitvě. Tak mobily do ruky a  jde se 
na to!

Hlavní stránka je zasvěcena mo-
bilním hrám. U všech sekcí, tedy 
u  her, aplikací, filmů a  knih, si 
můžete obsah dále třídit podle 
podkategorií v horní části. Náplň 
sekce Pro vás je sestavována na 
základě toho, co nejčastěji stahu-
jete. Google vám servíruje podob-
né hry, aplikace i filmy.

V  podkategoriích najdete žeb-
říčky toho nejlepšího, redakční 
výběr i  jednotlivé žánry. Zvlášť 
zmínit si zaslouží sekce Děti, je-
jíž obsah sestavují pedagogové. 
Hry a aplikace si tu můžete řadit 
podle doporučeného věku. Sou-
částí Google Play je i příručka pro 
rodiče.

Většina aplikací je zdarma, ale 
sem tam narazíte i na prémiový 
obsah. Platební proces iniciujete 
kliknutím na částku v korunách, 
ještě před samotnou platbou ale 
dostanete možnost zvolit plateb-
ní metodu. Platba přes operátora 
se obejde bez registrace i kredit-
ky. 

Filmy si můžete buďto koupit 
nebo půjčit. Výpůjčka vyprší po 
30 dnech nebo po 48 hodinách 
po zahájení přehrávání. Cena se 
liší nejen podle atraktivity sním-
ku, ale i podle zvoleného rozliše-
ní. Filmy můžete přehrát i  v  TV 
(přes TV aplikaci nebo Chrome-
cast).

Předtím, než si film půjčíte nebo 
dokonce koupíte, byste si měli 
si ověřit, zda podporuje češtinu. 
Jazyk je uveden zvlášť u titulků 
i  zvuku, a  lokalizace rozhodně 
není samozřejmostí. Na strán-
ce filmu najdete také informace 
o rozlišení, HDR a další praktické 
údaje.

Další menu se skrývá pod fotkou, 
respektive obrázkem uživatele 
v  pravém horním rohu. Najdete 
tu třeba přehled plateb a  aktiv-
ních předplatných. Sem doporu-
čujeme čas od času nahlédnout, 
aby se nestalo, že platíte za něco, 
co nevyžíváte. 

Google Play je také velmi plat-
ným nástrojem pro správu 
aplikací. Můžete je odtud aktu-
alizovat a  mazat, a  to dokonce 
i  hromadně. Ihned vidíte, kolik 
místa ušetříte. Novinkou je služ-
ba Nearby Share pro rychlé sdí-
lení aplikací s uživateli v okolí. 

Málokdo ví, že součástí Google 
Play je také antivirus. Jmenuje 
se Protect a  i  když se nemůže 
rovnat programům od Avastu 
a  jiných specializovaných anti-
virových firem, určitě bychom 
jej nezatracovali. Už se nám sta-
lo, že nás upozornil na stažení 
škodlivé apky.

GOOGLE PLAY PASS

U mnoha aplikací se objevuje tlačítko pro zakou-
pení v rámci předplatného Play Pass nebo věta, 
že pokud máte Play Pass, získáváte automaticky 
nějakou výhodu. O co jde? Google Play Pass je 
název pro aplikační předplatné, v rámci něhož 
získáte až stovky aplikací a her zdarma. Samo-
zřejmě mluvíme o apkách, které jsou standardně 
placené. Google Play Pass má ale i další výhody. 
Například  odstraňuje z některých aplikací rekla-
my anebo zpřístupňuje jejich prémiové funkce 
zdarma – přesněji za měsíční poplatek 139 Kč. 
Pokud si ale službu předplatíte na rok, ušetříte 
49 % z celkové ceny. Vyplatí se to? Záleží na tom, 
jak často hrajete na mobilu. V rámci předplat-
ného získáte takové pecky, jako je Minecraft, 
Stardew Valley či Portal Knights. Každá z nich 
přitom stojí běžně přes stovku. Za nás velice 
slušná nabídka. Mimochodem, podobně jako sa-
mostatné aplikace a hry se dá i předplatné hradit 
pomocí platby operátora. 

1 2 3 4 5 6 7 8

FILMY ZAKOUPENÉ
 NEBO PŮJČENÉ PŘES 
GOOGLE PLAY NAJDETE 
I V APLIKACI YOUTUBE 
(V SEKCI KNIHOVNA), 

KDE SI JE MŮŽETE
PŘEHRÁT.
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KE SLEDOVÁNÍ DESÍTEK TELEVIZNÍCH PROGRAMŮ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
CHYTRÝCH FUNKCÍ, JAKO JE ZPĚTNÉ ZHLÉDNUTÍ NEBO NAHRÁVÁNÍ,  
UŽ NEPOTŘEBUJETE „CHYTROU KRABIČKU“, CO SE ZAPOJÍ DO TELEVIZE. 
BOHATĚ POSTAČÍ CHYTRÁ APKA!

O  mobilní aplikaci T-Mobile TV GO 
jsme v  našem časopisu už psali, ale 
vzhledem k tomu, že se neustále vyvíjí, 
stojí za to se k této apce neustále vra-
cet. Jednou z posledních novinek je vy-

tvoření verze pro chytré televizory značky LG, kte-
ré jsou v českých obývácích velice rozšířené. Ke 
sledování více než 150 televizních programů tak 
nepotřebujete žádný set-top box nebo jinou „kou-
zelnou krabičku“, úplně stačí, když si z televizní-
ho app storu (LG Content Store) stáhnete aplikaci 
T-Mobile TV GO.

LG, Samsung i Philips
LG aplikace je dostupná pro televizory vyrobe-
né v roce 2017 a novější, s operačním systémem 
WebOS 3.5 a  vyšším. A  také pro monitory s  te-
levizním tunerem s  verzí operačního systému 
webOSTV 3.5 a  webOSTV 4.5. Už nějakou dobu 
je aplikace dostupná také v  chytrých televizích 

nodušeně řečeno – o  služby, co na stan-
dardním televizním ovladači nenajdete. 
Velmi rychle si zvyknete na funkci zpět-
ného zhlédnutí. Jakýkoliv pořad, ať už jde 
o film, díl seriálu nebo třeba zprávy, si na 
T-Mobile TV můžete pustit zpětně, a to až 
po dobu 7 dní od odvysílání. Tím napros-
to odpadají obavy, že prošvihnete film, na 
který jste se dlouho těšili. Už se nemusí-
te podřizovat televizi, televize se podřídí 
vám. 

To potvrzuje i  další chytrá funkce: 
pauza a zpětné přetočení. S chytrou televi-
zí se vám nestane, že kvůli zvonícímu te-
lefonu ztratíte přehled o ději. Film si prostě 
pauznete, a  až vyřídíte hovor, opět pořad 
pustíte. A když vám přeci jen něco unikne, 
vždycky můžete pořad přetočit o  kousek 
zpět.

Pamatujete na videorekordéry? Dnes-
ka už žádná krabička vedle televize není 
potřeba, díky T-Mobile TV GO je možné po-
řady nahrávat a uložit až po dobu 30 dní. 
Jedete na delší čas pryč a nechcete přijít 
o díl vašeho seriálu? Jednoduše si nastav-
te nahrávání a po příjezdu se na pořad mů-
žete podívat. 

Je tu ale ještě jedna možnost – na se-
riál se můžete podívat i v mobilu nebo na 
počítači. T-Mobile TV GO se neomezuje jen 
na „bednu“ v obýváku, pořady si pustíte až 
na dvou set-top boxech a čtyřech dalších 
zařízeních. Už žádné hádky kvůli fotbalu 
v  televizi, každý si může pustit, co chce! 
Jeden sleduje na počítači, druhý v televizi 
a třetí? Třeba na tabletu!

APLIKACE T-MOBILE
 TV GO JE KE STAŽENÍ 
I NA TELEVIZORECH 
PHILIPS, SAMSUNG 

A NOVĚ TAKÉ LG!

BAVTE SE… 
S APLIKACÍ 
T-MOBILE 
TV GO!

k  přihlášení do T-Mobile TV GO využijete prostě 
své přihlašovací údaje, které najdete třeba v apli-
kaci Můj T-Mobile. 

Přes 150 programů
T-Mobile TV nabízí bohatou nabídku programů. 
Můžete sledovat více než 150 televizních progra-
mů. Mnoho z  nich v  HD kvalitě. Kromě běžných 
programů, jako je ČT, Nova či Prima, a  regionál-
ních televizí „naladíte“ také prémiovou nabídku 
včetně filmových kanálů jako HBO, Film+ a Film-
Box, dokumentárních kanálů Discovery, National 
Geographic či dětské kanály, kterým vévodí Dis-
ney Channel. Samozřejmě nechybí ani prémiový 
sport v  podobě stanic Nova Sport 1 - 4, Premier-
Sport , Eurosport nebo  Sport 1 a 2. 

Chytré funkce
T-Mobile TV GO jsme v úvodu nazvali „chytrou ap-
kou“. Jaké chytré funkce tedy skrývá? Jde –zjed-

značek Samsung, Philips a  za-
řízeních se systémem Android 
TV. Jinými slovy, podívejte se do 
aplikačního obchodu v prostředí 
své televize a  je celkem velká 
šance, že zde apku objevíte. 

Jak si službu aktivovat?
Stáhli jste si mobilní aplikaci – 
co dál? Teď už se stačí přihlásit. 
Údaje získáte po aktivaci služby 
přes SMS. Je to tak, obejdete se 
bez smlouvy a jakéhokoliv papí-
rování. Službu objednáte a uhra-
díte přes SMS a  to buď jedno-
rázově nebo opakovaně, dokud 
balíček nezrušíte. Služba je bez 
závazku, to znamená, že ji mů-
žete zrušit kdykoliv. Pokud vyu-
žíváte T-Mobile digitální TV, tak 

B A V T E S E S T – M O B I L E

HLAVNÍ VÝHODY TELEVIZE T-MOBILE

Velká nabídka pořadů 

Sport, filmy, dokumenty 
a všechno mezi tím. 
Desítky televizních 
programů pro každého.

V televizi i v mobilu 

Televizi od T-Mobile 
můžete sledovat nejen ve 
svém obýváku, ale díky 
mobilní aplikaci a webu 

T-Mobile TV GO i na cestách.

Chytré funkce 

Vysílání můžete stopnout 
i přetočit. A pokud vám 
něco uteče, vždy se 
můžete spolehnout na 

funkci zpětného zhlédnutí. 

Nahrávání pořadů 

Můžete nahrát až  
60 hodin televizních 
pořadů, a to až na dobu 
30 dní.
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APLIKACE 
V PRAXI

Bazoš
Povedená apka známého interne-
tového bazaru. Můžete nakupovat 

a prodávat bez registrace, stačí jen potvr-
zení přes telefonní číslo. Zmínku si za-
slouží také funkce agent, který upozorní 
na nový inzerát podle vámi nastavených 
parametrů.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Aukro
Aplikace aukčního portálu a baza-
ru Aukro je v podstatě odkazem na 

internetové stránky. Nemá žádné funkce 
navíc a  umí být dost pomalá. No prostě 
jako web. Není nám jasné, proč taková 
„apka“ vůbec existuje. Každopádně služba 
jako taková je fajn.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

DeepL
DeepL se nemůže pochlubit velkou 
nabídkou jazyků (jen 26 včetně češ-

tiny a slovenštiny), ani funkcí, ale produkuje 
s přehledem nejpřesnější překlady. Je jedno, 
jestli překládáte článek v novinách, něčí di-
plomku nebo třeba manuál k vysavači, pora-
dí si téměř se vším. 
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Překladač Google
Google Translator dokáže překládat 
ze 108 jazyků a  z  toho polovinu do-

konce i offline. Specialitou je ruční psaní zna-
ků, což se hodí třeba u azbuky nebo čínštiny, 
a možnost překládat text napříč aplikacemi. 
Apka překládá text, text na fotkách i konver-
zace. 
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Microsoft Překladatel
Co má Google, to samozřejmě musí 
mít i  Microsoft. Aplikace si poradí 

s více než 70 jazyky. Text, fotografie a u mno-
ha i hlas. Zajímavou funkcí je mód konverza-
ce, který dokonce zvládá sledovat i více osob 
a jazyků najednou. Hodí se také často použí-
vané fráze.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Seznam.cz
Seznam.cz není vyloženě překladač, 
ale prohlížeč propojený se službami 

stejnojmenného portálu. Má ale funkci pře-
kladu cizojazyčných internetových stránek, 
která funguje opravdu elegantně. Stačí klik-
nout na českou vlaječku v  adresním řádku 
a je to!
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

PŘEKLADAČE

26 27

KDYŽ SI POTŘEBUJETE PŘELOŽIT NĚJAKOU VĚTU Z ANGLIČTINY NEBO JINÉHO JAZYKA,
JAKÝ PŘEKLADAČ VOLÍTE? TEN OD GOOGLU? BUDETE SE DIVIT, ALE EXISTUJÍ I LEPŠÍ APKY.
I KDYŽ ANI GOOGLE TRANSLATOR NENÍ K ZAHOZENÍ! PRÁVĚ PŘEKLADAČŮM JE Z ČÁSTI
ZASVĚCEN AKTUÁLNÍ PŘEHLED APLIKACÍ V PRAXI. KOUKNEME SE ALE TAKY
NA ČESKÉ BAZARY A APKY PRO MALÉ I VELKÉ STAVITELE.

Vinted
Vinted se jako nástupce VotočVo-
hoz zaměřuje na módu a  bydle-

ní. Přes apku můžete jak nakupovat, tak 
i  prodávat. Jako prodávající oceňujeme 
rychlé vystavení zboží a  integrovanou 
přepravu a  jako zákazníci zase chválíme 
přehlednost a ochranu kupujících.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Facebook
Součástí sociální sítě Facebook je 
i  Marketplace, kde seženete vše 

od latexového overalu až po ojetou tes-
lu. Bazar je řešen velmi jednoduše: fotka, 
popis, lokace a kontakt na prodejce. Díky 
tomu můžete v  inzerátech vyhledávat 
i podle polohy. 
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

BAZARY

LEGO Návody na stavění
Záchrana pro stavitele, kteří někam 
zašantročili návod. Oficiální aplika-

ce obsahuje manuály ke všem setům až do 
roku 2015. Některé jsou dokonce oživeny 
o 3D prvek v podobě modelů, které si můžete 
prohlédnout ze všech stran.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Brickit
Máte doma plnou krabici lega a ne-
víte, co si postavit? Stačí vyspat na 

zem a  naskenovat apkou Brickit. Aplikace 
identifikuje jednotlivé dílky a navrhne, co si 
z nich můžete postavit. Pak už stačí jen po-
stupovat podle návodu.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

LEGO Life
Sociální síť pro nadšence do lega. Na 
LEGO Life můžete sdílet své výtvo-

ry, zapojit se do tematických skupin a  zú-
častňovat se kreativních výzev. Aplikace je 
navržena s  ohledem na bezpečnost, chrání 
identitu dětí a vyžaduje potvrzení od rodičů.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

LEGO VDIYO
Další pokus firmy LEGO o průnik do 
sféry sociálních sítí. VIDIYO je tako-

vý dětský TikTok. Můžete si naskenovat své 
postavičky (z kompatibilních setů) a pak je 
roztančit na displeji mobilu. Aplikace ob-
sahuje široké možnosti úprav, takže se děti 
opravdu vyřádí.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

LEGO

Text
Redakce
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JAK ZRYCHLIT 
INTERNETOVÉ 
PŘIPOJENÍ

novějších standardů a protokolů. 
Zvažte, jestli tato nejstarší zaří-
zení (typicky tablety nebo čtečky 
e-knih) nevyměnit za moderněj-
ší. Připravili jsme si pro vás pár 
tipů, jak maximalizovat rychlost 
bezdrátového připojení. 

Jak dostat Wi-Fi signál 
kam potřebujete?
Další výzvu může představovat 
velikost domu nebo bytu. V  pří-
padě vícepatrových domů nebo 
větších bytů s  členitějším pů-
dorysem nemusí být výkon Wi-
Fi routeru dostatečný k  pokrytí 
všech místností a  koutů, odkud 
se potřebujete k internetu připo-
jovat. Existuje ale celkem snadné 
řešení. 

Ideální je použití tzv. mesh 
sítě. Tento typ bezdrátové sítě 
se vytvoří pomocí sady dvou, 
třech nebo i  více zařízení, která 
rozmístíme například v  jednotli-
vých patrech domu a která mezi 
sebou komunikují ve vyhraze-
ném síťovém pásmu. Jedno ze 
zařízení pak slouží jako router, 
zapojený k  internetové přípojce, 
zatímco všechna společně šíří 
signál bezdrátové sítě po celém 
domě. Mesh síť se snadno nasta-
ví prostřednictvím mobilní apli-
kace a  pak zajistí nejen kvalitní 
pokrytí celého domu Wi-Fi sítí, 
ale také možnost plynulého pře-
chází mezi jednotlivými vysílači 
– bez přerušení připojení.

DOMÁCÍ VÝUKA, CHYTRÁ DOMÁCNOST, HOME OFFICE, HRANÍ HER A ONLINE FILMY. 
VÁŠ INTERNET „NESTÍHÁ“? JAK SI POMOCI, KDYŽ JEŠTĚ NEMÁTE OPTIKU?

T I P Y A T R I K Y

JAK VYBRAT A KAM 
UMÍSTIT WI-FI ROUTER?

• Pokud vám Wi-Fi router nedodal váš 
poskytovatel internetového připojení, 
pořiďte si některý z modelů střední třídy 
s podporou nejnovějšího standardu 
Wi-Fi 6 (označovaného i jako AX Wi-Fi). 
Nejdražší Wi-Fi 6 routery, označované 
často jako „herní“, využijí jen nejnároč-
nější uživatelé.

• Všechna zařízení, u kterých je to možné, 
připojte k Wi-Fi routeru síťovým (LAN) 
kabelem (ideálně typu Cat. 5e). Bez ohle-
du na vývoj Wi-Fi technologií se stále 
jedná o nejrychlejší a nespolehlivější 
způsob připojení, potřebný především 
pro připojení chytrých televizí, set-top 
boxů nebo počítačů, které používáte pro 
pracovní videokonference a online hry. 

• Umístěte Wi-Fi router co možná nejblíže 
ke středu oblasti, kterou chcete pokrýt 
signálem bezdrátové sítě, a také co 
nejvýše nad zem.

• Je-li to jen trochu možné, vyhněte se 
zavírání Wi-Fi routeru do komor a skříní 
a jeho umístění do rohu místnosti, za 
nábytek či televizi, stejně jako k akváriu, 
zrcadlu nebo mikrovlnné troubě.

• Nejlepší příjem signálu bezdrátové sítě 
je vždy na přímou viditelnost k Wi-Fi 
routeru. Promyslete si, kde budete inter-
net používat nejčastěji a umístění Wi-Fi 
routeru tomu přizpůsobte.

• Moderní Wi-Fi routery volí vysílací ka-
nály automaticky, ale pokud máte starší 
zařízení, možná bude pro optimální 
výkon bezdrátové sítě nutné v adminis-
tračním rozhraní nastavit vysílací kanál 
ručně, abyste se vyhnuli rušení od sítí 
vašich sousedů.

• Pokud jste všechno udělali správně, ale 
přesto nejste s rychlostí internetového 
připojení spokojeni, možná bude nutné 
domluvit si s poskytovatelem připojení 
přechod na vyšší tarif. Ne vždy je to ale 
v dané lokalitě a se současným poskyto-
vatelem možné, a tak srovnejte i nabíd-
ky dalších poskytovatelů.  

Možností, jak se doma připojit k internetu, je spous-
ta. Můžete použít DSL připojení přes telefonní lin-
ku, připojení přes kabelovou televizi nebo třeba vy-
užít služby od některého z místních poskytovatelů 
bezdrátového připojení k internetu. Pokud ale sto-
jíte o maximální rychlost a spolehlivost, připojení 
přes optické rozvody je jasnou volbou. Zavedení 
optického vlákna až do vašeho bytu či domu (tzv. 
FTTH) poskytuje ty nejlepší parametry připojení, 
ať už jde o  přenosovou rychlost, která umožňu-
je streamování seriálů a  filmů ve 4K rozlišení na 
několika zařízení současně, nebo datovou odezvu. 
Pokud jste hráli nějakou online hru, tak jistě víte, 
o čem je řeč. Žádné sekání, žádné zpoždění, prostě 
maximální komfort!

Budování sítě optických internetových přípojek 
se intenzivně věnuje i operátor T-Mobile, který dnes 
nabízí možnost tohoto typu připojení více než 200 
tisíc českých domácností. Dostupnost optického in-
ternetového připojení ve vašem bydlišti si můžete 
snadno ověřit na webu www.t-mobile.cz/optika.

Jak zrychlit domácí síť?
Ať už máte jakýkoliv typ internetového připojení, 
pro jeho využití ve všech používaných zařízeních 
je rozhodující kvalita domácí (bezdrátové) sítě. 
S  výkonem a  spolehlivostí domácí sítě totiž mají 
často problémy i  majitelé nejrychlejších interne-
tových přípojek. Výběr routeru s  Wi-Fi byste tak 
neměli podceňovat. Neplatí však rovnice, že nej-
dražší router je zároveň ten nejlepší. Spíš byste si 
měli ověřit, zda router podporuje moderní stan-
dardy bezdrátových sítí. Důležité je také umístění 
zařízení. Není nic horšího, než schovat onu blika-
jící krabičku s  anténkami do rohu nebo dokonce 
do nějaké skříňky. Čím více překážek stojí routeru 
v cestě, tím horší je připojení. Výkon celé sítě mo-
hou brzdit i starší zařízení, kvůli kterým je nutné 
udržovat zpětnou kompatibilitu, místo využití nej-

MAXIMÁLNÍ 
DOSTUPNOU RYCHLOST 
A STABILITU PŘIPOJENÍ 
ZÍSKÁTE PŘES OPTICKÉ 
ROZVODY PŘIVEDENÉ 

AŽ K VÁM DOMŮ.

Dostupnost 
rychlého optického 
připojení ve vašem 
bydlišti si ověříte 
na webu operátora 
T-Mobile

Větší dosah bezdrátové sítě zajistí i tzv. Wi-Fi 
opakovače (repeatery), které přijímají signál z Wi-
Fi routeru, zesílí jej a pošlou dál. Nabídka Wi-Fi opa-
kovačů je velmi bohatá a jejich ceny začínají už na 
několika stokorunách. Vybírejte ale vždy z dvou-
pásmových (dual-band) modelů a  v  ideálním 
případě zvolte zařízení stejné značky, jako je váš  
Wi-Fi router. 

Instalace moderních Wi-Fi opakovačů probíhá 
zpravidla prostřednictvím aplikací pro chytré te-
lefony, které pomohou s vhodným umístěním opa-
kovače i jeho připojením k domácí síti. Většinou je 
nejlepší umístit opakovač do elektrické zásuvky, 
která se nachází přibližně ve dvou třetinách vzdá-
lenosti od Wi-Fi routeru k místu, kam potřebujeme 
signál bezdrátové sítě rozšířit.

Jak dostat internet do garáže
I když mesh sítě nebo Wi-Fi opakovače splní té-
měř jakékoli nároky na pokrytí celého domu sig-
nálem Wi-Fi, stále existují situace, kdy není mož-
né přenést internet na určité místo vzduchem. 
Pak přicházejí ke slovu powerline adaptéry, tedy 
síťová zařízení, která se připojují přímo do elek-
trické zásuvky a přenášejí datový signál prostřed-
nictvím elektrických rozvodů domu. Tímto způso-
bem je možné prodloužit dosah sítě až o několik 
desítek metrů a  třeba v  garáži pak připojit další 
síťová zařízení nebo třeba powerline s Wi-Fi adap-
térem, který zajistí další šíření signálu vzduchem. 
Možnost použít powerline adaptéry závisí na sta-
vu elektrických rozvodů v domě, takže je vhodné 
konzultovat jejich pořízení a zapojení s odborníky.

Správné nastavení domácí sítě není žádná 
věda, ale je nutné dobře rozmyslet výběr síťových 
zařízení a  jejich rozmístění. A  nezbytným zákla-
dem je samozřejmě co nejlepší připojení k  inter-
netu.



 KAMERA CANYON C6 2K QUAD HD SE HODÍ NA MEETINGY I VÝUKU

Text
Lukáš Pospíšil 

SLUCHÁTKA, CO PŘENÁŠEJÍ ZVUK PŘES LÍCNÍ KOSTI? 
TO NENÍ SCI-FI, ALE CELKEM DOSTUPNÝ VÝROBEK, KTERÝ SE 
PRODÁVÁ I NA ČESKÉM TRHU. A JEDEN Z NAŠICH GADGETŮ!

 SHOKZ OPENRUN JSOU SLUCHÁTKA PRO BEZPEČNÝ BĚH

 CRUCIAL X8 JE RYCHLÉ ÚLOŽIŠTĚ 
NEJEN PRO MOBILY
V minulém čísle jsme vám představili externí disk Crucial X6, který je 
sice praktickým pomocníkem, ale třeba na editaci náročných 4K nebo 
dokonce 8K videí se kvůli nižší rychlosti moc nehodí. Pro tyto úče-
ly je určen model Crucial X8, jehož přenosová rychlost dosahuje až  
1050 MB/s. To je téměř dvakrát tolik, co nabízejí klasické SSD disky 
a až stokrát víc, než kolik zvládne průměrný flash disk. Pro připojení je 
k dispozici kabel s konektorem USB-C a také konektor pro zapojení do 
klasického USB portu. Disk tak připojíte ke všem novým Android zaří-
zením, k počítači s Windows, macOS, Linuxem, ale i k Chromebookům, 
PlayStationu, Xboxu a iPadu Pro. 

Disk neobsahuje žádné mechanické části, a tak snese i hrubší za-
cházení. Výrobce uvádí, že zvládne extrémní teploty, vibrace, a dokonce 
prý přežije pád z výšky více než 2 metry. Vy to raději ale nezkoušejte. 
Crucial X8 je vyroben z jednoho kusu anodizovaného hliníku, který pů-
sobí příjemně na dotek a zároveň efektivně odvádí teplo, čímž pomáhá 
udržovat vysoký výkon i životnost. Disk má rozměry 11 x 5,3 x 1,3 cm 
a váhu pěkných 99 gramů a je tak menší a lehčí než naprostá většina 
chytrých telefonů. Pro koho by 2 TB byly zbytečně moc, ten může sáh-
nout i po variantě s 1 TB, která je za přibližně poloviční cenu.

Web: tsbohemia.cz
Cena: 6 201 Kč

PRAKTICKÉ 
VYLEPŠOVÁKY 

I GADGETY, 
O JEJICHŽ EXISTENCI 

JSTE NEMĚLI 
TUŠENÍ.

Nějakou kamerku má většina notebooků, jenže 
jejich obraz často bývá na úrovni starého te-
levizního vysílání, což pro online výuku nebo 
pracovní meetingy není zrovna ideální. Pro tyto 
účely je dobré pořídit samostatnou webkameru.

Kamera s označením CNS-CWC6 od Canyo-
nu s  integrovaným mikrofonem a  technologií 
aktivního potlačování šumu nejlépe vyniká při 
fullHD rozlišení, kde zvládá běžných 30 obrázků 
za vteřinu. Je tu i možnost přepnout do 2K roz-
lišení, zde ale bude framerate pouze 15 snímků 
za vteřinu. 

Automatická korekce při nízké hladině osvět-
lení zajistí, že obraz bude dobrý, i když budete na-
táčet v horších světelných podmínkách. Kamera 

má kvalitní skleněnou optiku a 75 stupňů široký 
pozorovací úhel, takže uživatel nemusí sedět 
přesně proti kameře, aby byl v záběru. Oproti ji-
ným modelům je možné kameru natočit do stran 
a sklopit nahoru či dolů. Kdyby ani to nestačilo, 
můžete ji díky univerzálnímu závitu připevnit 
na stativ. Pro připojení k počítači vám bude sta-
čit běžné USB 2.0, Windows i macOS pak kameru 
samy najdou a není třeba instalovat žádné ovla-
dače. Připojit ji ale můžete také k zařízení s An-
droidem od verze 5.0 nebo i k chytré televizi a uží-
vat si videohovory s rodinou na velké obrazovce.

Web: Datart.cz
Cena: 1 899 Kč
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Společnost Joby, která se proslavila tvárným stativem GorillaPod, 
představila dvojici gadgetů pro tvůrce video-obsahu. Jeden se jmenuje 
Swing, druhý Spin a oba mají za úkol dodat vašim videím pohyb a s ním 
i trochu šťávy. 

Spin se stará o rotaci mobilu, ideální pro časosběrná videa. Vychy-
távka se ale dá využít i k roztočení objektů, která natáčíte. Dokonce je 
možné zkombinovat dva Spiny pro rotaci ve dvou osách (zprava doleva 
a seshora dolů apod.). Ovládání je vyřešeno přes apku v mobilu, se kte-
rým se zařízení propojí prostřednictvím Bluetooth.

Dražší Swing je takzvaný slider, tedy zařízení, které přejede s ka-
merou (s mobilem) po krátké dráze. Skvělá věc pro oživení jinak nudně 
statických záběrů nebo nahrazení rozklepané ruky. Prostě přesný, line-
ární pohyb jako od profíka. 

Web: joby.com
Cena: cca 2 300 Kč (Spin) a 3 839 Kč (Swing) 

 AIRTHINGS VIEW PLUS 
ANEB NĚCO JE VE VZDUCHU
Podle Světové zdravotnické organizace celkem 9 z 10 lidí na světě dý-
chá špatný vzduch. Jste mezi těmi devíti nešťastníky i vy? To pomů-
že zjistit vychytávka AirThings View Plus, která průběžně měří radon, 
pevné částice, vzdušné chemikálie, úroveň CO2, vlhkost, teplotu i tlak. 
V každém okamžiku jisti, že jejich hodnoty máte pod kontrolou. Na na-
stavitelném displeji je vždy přehledně vidět stav jednotlivých sledova-
ných ukazatelů. Pro rychlou vizuální kontrolu jsou zde také ledky, které 
pomocí barev červená, žlutá a zelená indikují, zda je všechno v pořád-
ku. Zařízení samozřejmě nemusíte neustále hlídat, stačí si stáhnout 
bezplatnou mobilní aplikaci pro iOS nebo Android, ke které se připojíte 
pomocí energeticky nenáročné Bluetooth Low Energy 4.2. AirThings 
umožňují také připojení na Wi-Fi. A k čemu je to dobré? Když je zařízení 
na síti, tak všechny informace můžete pohodlně sledovat a analyzovat 
ze svého webového prohlížeče anebo zařízení integrovat do chytré do-
mácnosti za pomoci IFTTT, Google Assistanta nebo Alexy od Amazonu.

O napájení se stará baterie s životností až 2 roky. Jestli je vám to 
málo, můžete využít USB připojení a baterie pak nemusíte řešit vůbec. 
Pokud zařízení připojíte k USB, získáte aktualizaci dat každé 2,5 minu-
ty. V případě napájení z baterie je to každých 10 nebo 60 minut – dle 
nastavení. Pro co nejlepší výsledky doporučuje výrobce montáž zaří-
zení ve výšce 110 až 170 cm nad podlahou. Není ale problém AirThings 
umístit také na stůl nebo parapet.

Tahle vychytávka vám sice zdraví nezlepší, ale pomocí upozornění 
vám poradí, že je čas otevřít okna, zapnout čističku vzduchu nebo jít 
ven na čerstvý vzduch.

Web: Datart.cz
Cena: 7 399 Kč
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Dlouhodobé nošení sluchátek není pro uši nic 
dobrého. Přílišný hluk, tlak a  nemožnost „dý-
chat“ našim uším škodí. Řešením je speciální 
typ sluchátek, který nevyužívá k přenosu zvu-

ku vnější a střední ucho, nýbrž lícní kosti. To 
znamená, že zřetelně slyšíte jak hudbu, tak 
i  všechny okolní zvuky, ať už jde o  dopravu 
nebo kolegu v kanceláři.

Přesně to je případ modelu OpenRun od 
Shokz (dříve Afteshokz). Jak už název napo-
vídá, jedná o sluchátka pro sport. Pohodlnému 
nošení pomáhá váha pouhých 26 gramů. 

Přenos zvuku lícní kostí byl dříve spojen 
s horší kvalitou i hlasitostí. To vyřešila techno-
logie PremiumPitch 2.0+, která se stará o vyšší 
hlasitost i silnější basy. Maximální kvalitu zvu-
ku pak zajišťuje osmá generace patentované 
technologie přenosu do lícní kosti. K  telefonu 
nebo chytrým hodinkám je připojíte pomocí 
moderního Bluetooth 5.1. Pro ovládání jsou na 
těle sluchátek tlačítka hlasitosti a  pak multi-
funkční tlačítko, kterým pomocí různých počtů 
stisknutí poslech zastavujete, pouštíte a  pře-
souváte na předchozí či další skladbu. Slu-
chátka mají také integrovaný mikrofon, takže 
bez problémů vyřídíte příchozí a k překvapení 
mnohých také odchozí hovory. Ať už budete 
poslouchat hudbu, podcasty nebo audioknížky, 
sluchátka vydrží 8 hodin přehrávání. Když už 
náhodou šťáva dojde, stačí je pomocí magne-
tického konektoru snadno připojit k nabíječce, 
která je pomocí technologie Quick Charge nabi-
je za 10 minut pro další hodinu a půl poslechu. 
Stupeň krytí IP67 znamená ochranu proti pra-
chu a  vodě, ale plavat s  nimi ale nezkoušejte. 
Na to musíte sáhnout po variantě Shokz Open-
Swim, o které si řekneme někdy příště.

Web: Alza.cz
Cena: 3 699 Kč

 SWING A SPIN ROZHÝBOU VAŠE VIDEA
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Text
Martin Havlíček

POD ZKRATKOU CES 2022 SE SKRÝVÁ NÁZEV CONSUMER ELECTRONICS SHOW, 
ČESKY VELETRH SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY. ZNÍ TO MOŽNÁ TROCHU NUDNĚ, 

ALE POKUD SE JEN TROCHU ZAJÍMÁTE O ELEKTRONIKU A MODERNÍ TECHNOLOGIE, 
TAK SE ROZHODNĚ NUDIT NEBUDETE. PRO FANOUŠKY DO TECHNOLOGIÍ 
JE TATO AKCE VRCHOLEM ROKU. POJĎTE SE S NÁMI PODÍVAT NA TO, 

CO SI PRO NÁS VYSTAVOVATELÉ LETOS PŘICHYSTALI! 

Televize
Jakou televizi vybrat? OLED se skvělou černou 
nebo jasnější QLED? Společnosti Sony se podařilo 
přednosti obou typů displejů zkombinovat a vznikl 
Quantum Dot OLED 1  displej, který má dokonale 
černou i  jasné barvy. Na CES bylo vůbec k vidění 
velké množství nových nebo vylepšených typů 
displejů. Od mini LED, přes micro LED, Neo QLED až 
po OLED EX, který má ještě větší jas než zmiňovaný 
QD-OLED. Zdá se, že nákup nové televize se v bu-
doucnu neobejde bez pořádné přípravy. 

U  televizí se ale neinovovaly jen obrazovky. 
Sony představila také kamerku Bravia Cam 2

, která sleduje pozici diváka a upravuje nastavení 
zvuku televize podle toho, kde sedí. Dokonce vás 
může upozornit, že se nacházíte příliš blízko obra-
zovky. Samsung zase představil nové ovládací roz-
hraní svých televizí s operačním systémem Tizen. 
Takzvaný Smart Hub nabídne aplikace pro stre-
amování her na dálku, takže se při hraní obejdete 
i bez konzole. Úplně postačí rychlý internet a před-
platné GeForce NOW, Stadia nebo Utomik. Zmínku 
si zaslouží také integrace video chatu, díky které-
mu si můžete povídat s  kamarády nebo rodinou 
na dálku při sledování nějakého pořadu. Vyloženě 
kuriozitou je pak kompatibilita s NFT. To znamená, 
že svoji televizi budete moci využít jako digitální 
rámeček pro zobrazení digitálních uměleckých děl. 
Nastavení obrazu se dokonce přizpůsobí paramet-
rům, které stanovil autor díla. 

Od Samsungu nás ale nejvíce zaujalo něco ji-
ného, a to televizní ovladač Eco Remote 3 , který se 
automaticky nabíjí pomocí radiových vln vyzařo-
vaných Wi-Fi routerem. Konec otravným baterkám!  

T É M A

Auta
Bude to možná znít zvláštně, ale 
čím dál víc prostoru dostávají na 
CES 2022 automobily. Asi proto, 
že dnešní auta jsou vlastně tako-
vé počítače na kolech. Mercedes- 
-Benz představil elektromobil 
EQXX s dojezdem přes 1000 km, 
ovšem jednalo se o  pouhý kon-
cept, takže na silnici jej asi nikdy 
neuvidíme. Třeba ale z  Merce-
desu vyjedou auta, která se této 
hodnotě aspoň přiblíží. 

Velkou show předvedla i  au-
tomobilka BMW, která na ve-
letrh přivezla auto iX Flow 5 , 
co mění barvu. Doslova doká-
že měnit barvu z černé na bílou. 
Tajemstvím je e-ink technolo-
gie běžně používaná pro výrobu 
čteček elektronických knih. Dalo 
by se říct, že celý vůz je pokrytý 
displejem.

Dokonce i  Sony přijela na 
CES 2022 v elektromobilu. Není 
to poprvé, tentokrát jde ale o vůz 
typu SUV. Na rozdíl od první 
konceptu, který měl prezentovat 
technologie použité v  interiéru, 
nové auto by se mohlo časem 
objevit i na silnicích. Firma zalo-
žila novou divizi s názvem Sony 
Mobility se zaměřením na vývoj 
aut.

Wearables
Nechme ale auta automobilovým magazínům 
a pojďme se zaměřit na to, co je Applikacím vlast-
ní. Řeč je o  gadgetech. Z  kategorie tzv. nositelné 
elektroniky nás asi nejvíce nadchnul chytrý prsten 
Movano. Jedná se o nenápadnější alternativu chyt-
rých náramků. Prsten je elegantní, takže dokonale 
plní roli šperku. Popis funkcí na první dobrou moc 
nenadchne. Movano měří srdeční tep, variabilitu 
tepu, kvalitu spánku, dýchání, teplotu, okysličení 
krve, ušlé kroky a  spálené kalorie. Něco takové-
ho vám naměří i levný náramek z Číny, tedy snad 
s výjimkou tělesné teploty. Tvůrci Movano ale tvr-
dí, že dokáží naměřená data analyzovat do té míry, 
že se dozvíte, jak cvičení ovlivňuje kvalitu vašeho 
spánku nebo variabilitu srdečního tepu. Také může 
pomoci lidem s  nějakou chronickou chorobou se 
sledováním vývoje nemoci.

Nechyběly ani chytré hodinky. Své první zaří-
zení tohoto typu představil Razer, trdiční výrob-
ce herního příslušenství. Ve skutečnosti se jedná 
o hodinky Fossil Gen 6 v designu Razeru. Pohání 
je nejnovější čip Snapdragon Wear 4100, využíva-
jí Wear OS od Googlu a kromě standardních funkcí 
podporují i Chroma RGB. Jinými slovy: svítí všemi 
barvami podobně jako další věci od Razeru. Barvy 
a efekty si můžete nastavit pomocí aplikace. 

Několik hodinek představil i Garmin. Například 
nástupce populárních Venu s  podporou ovládání 
přes hlasové asistenty, anebo hybridní Vivomove 
Sport 4 . Hybridní hodinky mají klasický hodinový 
strojek, a zároveň i čip, jenž se stará o chytré funk-
ce. Krokoměr, notifikace, spálené kalorie… Však to 
znáte.
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Zdraví
Kdejaká osobní váha umí kromě kilogramů spočí-
tat také BMI nebo odhadnout procento tuku v těle. 
Withings Body Scale 6  jde ještě dál. Součástí 
váhy je jakýsi držák, který uchopíte oběma ruka-
ma. Slouží k  měření EKG, tepu, přesnějšímu mo-
nitoringu tělesné kompozice, a  dokonce i  sledo-
vání nervové aktivity. EKG údajně měří na úrovni 
lékařského zařízení a monitoring nervové aktivity 
slouží k odhalení degenerace nervů.

Spoustu pozornosti letos získala maska Razer 
Zephyr Pro, která reaguje na pandemickou situa-
ci. Je průhledná, takže je vidět mimika, hraje vše-
mi barvami (Razer Chroma RGB), takže vypadáte 
cool a  dokonce obsahuje zesilovač hlasu, takže 
i  s  „respirátorem“ je vám dobře rozumět. Proč ty 
uvozovky? Protože to formálně Zephyr není respi-
rátorem. Maska má sice stejné filtry, ale chybí ji 
potřebná certifikace.  

Liteboxer 7  se pohybuje na pomezí sportu 
a zábavy. Je to boxerský trenažér v podobě desky, 
která vám pomocí světel ukazuje, kdy a kam ude-
řit. Světla jsou synchronizované s  hudbou, není 
to jen tupé boxování. V podstatě takové boxerské 
Guitar Hero.

Chytrá domácnost
Na hodinky navážeme sekcí věnovanou chytré 
domácnosti. První vychytávka se totiž chytrých 
hodinek přímo týká. Řeč je o  chytrém zámku 
Schlage 9 , který se dá odemykat pomocí iPhonu 
nebo Apple Watch. Stačí přiložit a „cvak!“ Zámek 
Schlage Encode Plus využívá formát tzv. digitál-

T É M A

ních klíčů od Applu, na nějž jsme 
dosud naráželi pouze v hotelích 
a u vybraných aut. 

Za roboty jsme vybrali „po-
jízdnou skříňku“ od Labrador 
Systems 10 . Na první pohled 
opravdu vypadá jako kus ná-
bytku, ale je to nový typ robota, 
který se hodí především na pře-
nášení věcí. Doveze vám léky, 
odveze koš s  prádlem nebo tře-
ba nákup. Robot se orientuje po-
mocí série kamer a  senzorů. Ty 
slouží nejen k orientaci v prosto-
ru, ale také skenují QR kódy na-
lepené na věcech, s nimiž osobní 
asistent interaguje (například 
tác a  podobně). Ovládá se hla-
sem přes Alexu od Amazonu. 
Velký pomocník, zejména pak 
v domácnostech, kde žijí senioři 
nebo lidé s hendikepem. 

Nevíme, jestli L’Oreal Color-
sonic patří vyloženě do katego-
rie chytrá domácnost, ale každo-
pádně jde o chytrou vychytávku. 
Zařízení mění způsob, jakým si 
barvíme vlasy. Konec rukavicím 
a nepořádku v koupelně. V podá-
ní Colorsonic vypadá celý proces 
tak, že si v aplikaci zvolíte jeden 
ze čtyřiceti odstínů, vložíte ba-
revnou cartridge a zařízením, co 

připomíná kulmu, si postupně projedete kadeřemi –  
od kořínkům ke konečkům. 

Zábava
Od chytré domácnosti přecházíme do sekce zá-
bavy, kterou ovládlo Sony. Firma totiž prozradila 
parametry očekávaných brýlí pro virtuální reali-
tu, které se propojí s konzolí PlayStation 5. Play-
Station VR 2 11  slibuje větší zorné pole, mnohem 
kvalitnější obraz (rozlišení 2000 x 2040 na kaž-
dé oko), vysokou obnovovací frekvenci až 120 Hz 
a  sluchátka s  3D zvukem. Přitom se ke konzoli 
propojuje pouze přes jeden kabel. Součástí brýlí 
jsou i kamery pro sledování prostoru v okolí hráče 
a překvapivě i motorek poskytující zpětnou vazbu 
(podobně jako vibrace v ovladačích). Na tohle se 
opravdu těšíme!

Výrobce herních PC Alienware představil svou 
vizi domácí zábavy. Jmenuje je Concept Nyx 8  
a jde o velice výkonné PC, které funguje jako domá-
cí sever. To znamená, že všichni členové domác-
nosti „paří“ na jednom počítači, a to klidně i sou-
časně nebo dokonce proti sobě. Herní PC funguje 
jako server, ke kterému se připojujete přes lokální 
síť. Hrajete na televizi, na počítači nebo na mobilu, 
přitom všechny hry běží na Nyxu. Zatím jde o kon-
cept. Jsme zvědaví, zda se to Alienwaru podaří do-
táhnout do podoby prodávaného zařízení.

A  to je problém mnoha zajímavých kousků 
z CES 2022. Často jde o pouhé prototypy nebo vize 
vynálezců, co by mohlo být kdyby. CES spíše uka-
zuje směr, jakým se bude vývoj nových produktů 
ubírat. 

HERNÍ NOTEBOOKY

Na CES 2022 se tradičně dostává hodně pozornosti výrob-
cům počítačového hardware. Procesory, grafické karty i vý-
střední počítačové skříně, to vše bylo na CES 2022 k vidění. 
Kdybychom měli rozepisovat každou hardwarovou novinku, 
tak by nám 60 stránek časopisu nestačilo. Proto za vše vybí-
ráme novou řadu herních notebooků od MSI, která je vybave-
na nejnovější generací grafických karet NVIDIA GeForce RTX 
založených architektuře Ampere s jádry RT 2. generace pro 
ray tracing a jádry Tensor 3. generace pro DLSS a AI. Čtvrtá 
generace technologií Max-Q s optimalizací procesoru a tech-
nologiemi Rapid Core Scaling a Battery Boost 2.0 navíc dále 
zvyšuje efektivitu, výkon a výdrž baterie. O kolik konkrétně? 
Navýšení výkonu dosahuje až 45 % oproti předešlé generaci 
herních notebooků. Pomáhá tomu i zlepšení chlazení, takže 
výkonné procesory Intel 12. generace nic „neškrtí“. 

Mezi novými herními notebooky MSI najdete modely 
s  výrazným designem, který ještě podtrhuje panoramatic-
ké RGB osvětlení Aura, a  především pořádným výkonem, 
ale i laptopy ve stylu nenápadné elegance. Do první skupi-
ny patří Raider GE76/66 3 , zatímco řada Creator je spíše 
reprezentantem elegantní estetiky.  Creator Z17 1  je první 
17palcový notebook na světě podporující dotykové pero a je 
vybaven obrazovkou s poměrem stran 16:10, tenkým rámeč-
kem a technologií True Color. 

Kompromisem mezi herním a  profesionálním note-
bookem je řada Stealth GS. Nový model GS77 2  je výkonný, 
ale zároveň dobře přenosný. Model GS77 přichází s novou 
barvou „core black“ a odolnějším pantem ze zinkové slitiny. 
Při tloušťce notebooku menší než 21 mm se MSI podařilo 
zvětšit touchpad a  velikost kláves pro přesné a  pohodlné 
psaní. Zkrátka pro každého něco.
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Michal Burian

NEJOČEKÁVANĚJŠÍ 
HRY ROKU

TYHLE HRY SE LETOS VYPLATÍ SLEDOVAT!

Jsme zaplaveni mobilními hrami, ale většina z nich 
– řekněme si to na rovinu – stojí za starou bačkoru. 
A tak jsme se ponořili do nekonečného moře ozná-
mení, tiskových zpráv, náznaků a  videí, a  vylovi-
li tituly, které se podle nás vyplatí letos sledovat. 
Na své si přijdou milovníci stříleček, městských 
akcí, her na hrdiny i strategií. A abychom někomu 
nekřivdili, tak jsme je seřadili podle abecedy!

001. Apex Legends Mobile
Stojaté vody battle royale žánru doká-
zalo pořádně zčeřit studio Respawn. 
Tvůrci série Titanfall a původního Call 
of Duty: Modern Warfare před časem 

oznámili a  vzápětí ihned vydali Apex Legends. 
Rychlou střílečku, ve které si hráči volí bojovní-
ky s různými dovednostmi a vlastnostmi. Je tako 
byste zkombinovali Fortnite, Overwatch a Titanfall. 
Prostě svižná akce s hrdiny zasazená do rozsáhlé-
ho bojiště. Hra vyšla původně na PC a herních kon-
zolích. Autoři od té doby experimentují a přidávají 
i režimy mimo klasická pravidla battle royale. Není 
tedy divu, že mobilní verze pro Android a  iOS je 
mezi hráči hodně očekávaná. I my se na ni těšíme 
a jsme zvědaví, jak moc se bude lišit od písíčkové 
verze. Už teď víme, že nabídne pohled ze třetí oso-
by. 

002. Arena Breakout
Pokud preferujete realističtější střílečky, 
tak by vás mohl zaujmout projekt Are-
na Breakout (pracovní název přeložen 
z  čínštiny), který klade větší důraz na 

prvky přežití. Zavede vás má do temných a opuště-
ných měst a  vaším úkolem bude přežít, respekti-
ve získat kontrolu nad danou oblastí. Slibována je 
dynamická hardcore střílečka z pohledu první oso-
by s možností přizpůsobení zbraní. Důležitá bude 
pochopitelně také týmová spolupráce. Bez pomoci 
týmu nemáte šanci.

003. Avatar: Reckoning
Nejen pro fanoušky filmového trháku 
Jamese Camerona z roku 2009 je urče-
na připravovaná masivně multiplaye-
rová akce Avatar: Reckoning. Podíváme 

se do dosud neviděných regionů mimozemské pla-
nety Pandora obývané bojovníky klanu Na‘vi. Hráči 
si vytvoří vlastního Na‘vi a  pustí se do boje proti 
žoldákům organizace RDA, jež chce vytěžit místní 

povede, tak si tu užijete pořádnou zábavu. Hrát bu-
dete moci sami nebo v týmu.

006. Diablo Immortal
V  našem seznamu samozřejmě nemů-
že chybět Diablo Immortal. Pekelná 
„rubačka“ vychází ze slavné série od 
Blizzardu, ale vzniká ve studiích čín-

ského NetEase. Ale pozor, mobilní hra není klasic-
kým akčním RPG s nekončící zásobou nepřátel, ale 
online hrou pro velký počet hráčů. Přesto má nabíd-
nout rychlé souboje a spoustu podobností se třetím 
Diablem, včetně výtvarné stylizace nebo prvků, 
jako je třeba prostředí, co se dá zničit. Chybět ne-
budou ani známé herní třídy, včetně barbara, křižá-
ka, lovce démonů, nekromanta či kouzelníka. Mezi 
fanoušky Diabla způsobilo oznámení mobilní hry 
rozčarování, ale spíše z toho důvodu, že čekali PC 
hru. Jinak vypadá mobilní Diablo fantasticky. 

007. Frostpunk Mobile
Teď něco pro milovníky strategií. Se 
hrou Frostpunk jste se mohli setkat 
už na počítačích a  konzolích PlaySta-
tion 4 a  Xbox One. Na letošek je plá-

nována zjednodušená mobilní verze, která se ale 
bude držet původního konceptu. Přesunete se do 
postapokalyptického světa, kde máte na starost 
jednu z  posledních lidských bašt. Ve smrtonos-
ném chladu se musíte postarat o  obyvatele, roz-
šiřovat městskou infrastrukturu a hledat potřebné 
zdroje a  přeživší. Přitom ale nesmíte opomenout 
názory a potřeby obyvatel. Často budete rozhodo-
vat o tom, koho necháte přežít a koho pošlete na 
téměř jistou smrt. 

008. Grand Theft Auto: The Trilogy - 
The Definitive Edition
„Vylepšené“ edice her GTA 3, GTA Vice 
City a GTA San Andreas už vyšly na PC 
a  konzolích. Nutno dodat, že dopadly 

příšerně (proto ty uvozovky) a teprve až několika 
záplatách se jejich stav zlepšil.  Doufejme, že tyto 
snahy budou pokračovat a na mobilech se dočká-
me dokonale vyladěných verzí. Těšíme se jak na 
třetí díl Grand Theft Auto, tak i  na dobrodružství 
v prosluněném neonovém Vice City a drsný příběh 
zasazený do vyprahlého San Andreas. Honičky 
s  policajty, nápadité mise, živoucí svět a  postavy, 
které si zamilujete – tohle všechno je GTA.

zdroje. Příběh budete moci projít 
sami nebo v kooperaci s dalšími 
hráči. V plánu je také PvP režim, 
kde hráči bojují proti sobě.
 

004. Battlefield 
Mobile
Battlefieldu 2042 se 
na velkých platfor-
mách aktuálně moc 

nedaří, ale to neznamená, že by 
mělo dojít ke zrušení samostat-
né mobilní verze od studia In-
dustrial Toys. Autoři Midnight 
Star a  Midnight Star: Renegade 
ve spolupráci s EA a DICE chtějí 
na mobily a tablety přinést totál-
ní válku s novými i známými ma-
pami a  režimy série Battlefield. 
Do rozsáhlých bojů promluví ne-
jen všelijaké autentické zbraně 
a  vybavení, ale také tanky nebo 
čtyřkolky. Bitevní pole bude mož-
né zničit. Vývojáři líčí momen-
ty jako úprk na čtyřkolce před 
hroutící se věží, seskok padákem 
z výškové budovy nebo zasypání 
nepřátel pod troskami budovy, 
kterou jste zničili tankem. První 
videa vypadají hodně nadějně. 
Pamětníci bojů v  Battlefieldu 3 
by v  nich poznají stará známá 
bojiště, zbraně i bojovou techniku 

005. DC Heroes 
& Villains
Herní pecku od Mar-
velu recenzujeme 
v  tomto čísle, na hru 

s  hrdiny a  záporáky od konku-
renčního DC si musíte ještě chvíli 
počkat. DC Heroes & Villains je 
spoj-3 hra na hrdiny, kde budete 
nejen bojovat, ale také řešit há-
danky. Čekají vás Wonder Wo-
man, Superman a Batman, stejně 
tak padouši jako Joker a  Harley 
Quinn. Vydáte se do ulic Gotha-
mu, hlubin Atlantidy a  dalších 
ikonických lokací, a pokud se vše 
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009. Hitman Sniper: The Shadows
Hitman Sniper: The Shadows navazuje 
na známou sérii s nájemným zabijákem 
v  hlavní roli. Soustřeďuje se ale čistě 
na mise s odstřelovačkou. Uhnízdíte se 

nad mafiánskými doupaty a  budete čekat na ten 
správný moment. Zdánlivě prostý úkol zpestřu-
jí různé výzvy, ale i  komplikace. Budete si muset 
poradit s bodyguardy nebo eliminovat cíl tak, aby 
si nikdo ničeho nevšiml. Na výběr máte z pěti po-
stav a každá je něčím specifická. Na rozdíl od hitu  
Hitman Sniper, kde byla jen obří vila s  mafiány, 
také zavítáte na různá místa.

010. Just Cause: Mobile
Ve světě velkých her zůstáváme i v pří-
padě Just Cause: Mobile. Hrdinu série 
Just Cause Rica Rodrigueze sice v mo-
bilní hře nepotkáte, ale bojiště v podobě 

exotického ráje zůstává. V Just Cause: Mobile si vy-
tvoříte vlastního avatara a vrhnete se s ním do bom-
bastické a přehnané akce plné výbuchů stejně jako 
na počítačích a konzolích. Základem je příběhová 
kampaň zasazená do rozsáhlého světa. Opět bude-
te bojovat s organizací Darkwater a i v mobilní hře 
platí pravidlo, že máte volné ruce v tom, jak si s jed-
notlivými úkoly poradíte. Postupně budete získá-
vat nové hodnosti a tím se také dostanete k lepším 
zbraním, vybavením a vozidlům, včetně bojových 
helikoptér. Tohle vše bude doplněno o kooperativní 
mise pro čtyřčlenný tým a klasické mače tří týmů 
po deseti hráčích v podobě menšího battle royale. 
Doufejme, že vývojáři zvládnou vyladit ovládání. 
U takto chaotické střílečky to nebude snadné…

011. Path of Exile Mobile
Pokud vás neláká MMO RPG, tak by se 
vám mohla líbit mobilní verze akční-
ho RPG titulu Path of Exile, který je na 
počítačích velice populární. Hra se ins-

pirovala u  Diabla. To znamená, že můžete očeká-
vat epické dobrodružství v temném fantasy světě 
a možnost vybrat si z řady různých h herních tříd 
s  odlišným bojovým zaměřením. Lákadlem jsou 
náhodně generované dungeony a venkovní oblasti, 
aby každá výprava byla jedinečná. Studio Grinding 
Gear Games chce na mobily a tablety přinést plno-
hodnotný zážitek z Path of Exile. Tak snad se jim 
to povede.

012. Star Wars: Hunters
Star Wars: Hunters je pro změnu kom-
petitivní řežba zasazená do široké šká-
ly arén s  nejrůznějšími postavami ze 
světa Hvězdných válek. Známé studio 

operativní akce zasazená do otevřené-
ho světa, který ovládly zombie. Hráči 
se budou tímhle nebezpečným světem 
potulovat a  dělat vše, aby přežili. Kr-
velačné potvory však nejsou jediným 

nebezpečím, se kterým se tu setkáte. Bojovat 
budete také proti jiným přeživším. Rozumné tak 
bude, aby se hráči spojili a zvýšili tak své šance 
na přežití. Společně dokážou prozkoumat větší 
část obří mapy a  najít zdroje pro výrobu zásob 
a  zbraní. Ve hře si budete moci také postavit 
úkryt, obchodovat se surovinami a  plnit průz-
kumné mise.

016. Valorant Mobile
Konkurence pro Counter-Strike od Riot 
Games se hodlá po prvotním úspěchu 
na počítačích vydat i  na přenosná 
zařízení. Na PC si online střílečku typu 

FPS užívá každý den více než 14 milionů hráčů. 
Bojuje se pět na pět, ale místo klasických poli-
cistů a  lumpů tu najdete agenty, kteří disponují 
jedinečnými schopnostmi a  mnoha zbraněmi, 
včetně SMG, brokovnice a  útočné pušky. Různé 
herní módy se soustředí na tradiční vzorec útok 
a obrana. Stejný zážitek očekáváme na mobilech 
a tabletech.

017. Warframe Mobile
V létě minulého roku společnost Digital 
Extremes nadchla hráče, když oznámi-
la, že pracuje na Warframe pro Android 
a iOS. Od té doby se ale po mobilní verzi 

známé bezplatné RPG akce slehla zem. Šušká se, že 
se tvůrci perou s vývojem a musejí frenetickou akci 
z počítačů a konzolí výrazně upravovat, tak snad se 
starověké rasy válečníků, která bojuje ve vesmírné 
válce s různými frakcemi, v  letošním roce dočká-
me.

018. World of Warships Blitz
Námořní bitvy z bezplatné hry World of 
Warships Blitz se z konzolí PlayStation 
4 a Xbox One letos přesunou na mobi-
ly a  tablety, kde nabídnou plnohodnot-

ný multiplayerový zážitek. Pro stávající hráče je 
potěšující, že na přenosných zařízeních bude Blitz 
podporovat hraní napříč platformami a také přesun 
progresu. To znamená, že budete moci pokračovat 
ve svém hraní na konzolích i mobilech, stejně tak se 
setkávat se svými kamarády bez rozdílu platforem. 
Ze studia Wargaming lákají na epickou námořní 
akci, v níž ovládnete moře s největšími válečnými 
loděmi v historii, své stroje budete postupně vylep-
šovat a spolupracovat s dalšími kapitány.

Zynga hodlá hráčům představit 
pestrou nabídku hrdinů se spe-
cifickým bojovým stylem a mož-
nostmi. Do arény inspirovanými 
klasickými oblastmi rozsáhlého 
Star Wars budete moci vstoupit 
například jako námezdní lovkyně 
Imara Vex, droid J-3DI, Grozz za-
stupující rasu wookie, imperiální 
Sentinel či povstalecká hrdinka 
Zaina. Kromě Androidu a  iOS se 
Star Wars: Hunters dostane také 
na Nintendo Switch.

013. The Secret 
of Cat Island
A  teď něco zcela od-
lišného od všeho os-
tatního, co jsme do-

sud vybrali. V  The Secret of Cat 
Island začnete zcela nový život. 
Navážete nová přátelství, budete 
pěstovat plodiny, chodit plavat, 
sbírat suroviny, lovit potravu 
a  užívat si nenáročný zážitek 
s  nevšedními kamarády v  po-
době nejrůznějších koček. Spolu 
s nimi budete odkrývat staroby-
lé zříceniny, opravovat zničené 
mosty a prozkoumávat svět plný 
záhad a tajemství.

014. Torchlight: 
Infinite
Na počítačích a  kon-
zolích dokázalo akční 
RPG Torchlight kon-

kurovat i  známému Diablu od 
Blizzardu a stejné ambice má mo-
bilní Torchlight: Infinite. Děj hry 
se odehrává 200 let po událostech 
v Torchlight 2, v éře Ember Tech. 
Ember je název hlavního zdrojem 
energie, ovšem ve stínu prosperu-
jící civilizace začíná zhoubný vliv 
Emberu pustošit zemi a stále více 
ovlivňovat vše a  všechny, kdo 
jsou na té substanci závislí. Do 
toho jsou povoláni elitní bojové 
jednotky, aby odvrátily bezprece-
dentní krizi. Troufnete si?

015. Undawn
Od týmu, který stojí za oblíbe-
ným PUBG Mobile, přichází ko-
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Text
Michal Burian 

Ze všech stran jsme bombardováni nejrůznějšími 
variacemi na stále populární žánr battle royale stří-
leček, kterému bez pochyb kraluje Fortnite od Epic 
Games a PUBG od Kraftonu. Proto jsme rádi, že se ob-
čas najdou vývojáři, kteří se nedrží za každou cenu 
aktuálního trendu a snaží se přijít i s něčím jiným. 
V  opačném případě bychom si na počítačích už 
téměř pět let nemohli vychutnávat vojenskou stří-
lečku Escape from Tarkov, na konzolích bezplatnou 
akci Vigor od českého studia Bohemia Interactive, 
The Division od Ubisoftu či rovněž povedený Hunt 
Showdown od známého Cryteku. Tyto hry nezmiňu-
jeme náhodou, inspirovali se u nich čínští Netease 
Games, když vytvářeli survival střílečku Lost Light.

Vstupte do zóny!
Základ jsou u všech zmíněných her stejný. Vydáte 
se do jedné z uzavřených zón v podobě skladiště, to-
várny, přístavu nebo lesa, a bojujete o přežití a cenné 
vybavení. Jde o brutální oblasti, ve kterých nebez-
pečí číhá na každém rohu. Výzvu představují jak 
ostatní hráči, tak i počítačem ovládaní soupeři. Jak 
se s nimi vypořádáte, to je jen na vás. Můžete zvolit 
opatrný přístup, plížit se a hledat potřebné zásoby 
a lepší vybavení. Přehled na bojišti získáte díky ka-
meře z pohledu třetí osoby. Nebo můžete zapome-
nout na strach a  stát se nefalšovaným Rambem, 
který všechny zmasakruje s  přesností zásahové 
jednotky z  pohledu první osoby. Je ale dost prav-
děpodobné, že tímto způsobem dlouho nevydržíte 
a zemřete. Zejména v prvních zápasech. Lost Light 
totiž klade důraz na taktiku. Když budete mít dost 
štěstí, můžete se proplížit zónou, získat kořist, opus-
tit mapu bez větší přestřelky. V bezpečí svého úkry-
tu si pak vylepšujete vybavení, zkoušíte nově získa-
né zbraně na střelnici a plánujete další akci v zóně.

I tady ale platí, že čím větší riziko podstoupíte, 
tím lepší kořist a vybavení získáte. To platí zejména 
v PvPvE zóně, kde jsou vašimi nepřáteli i další živí 
hráči. Právě tady vidíme inspiraci zmíněnou hrou 
The Division. Doporučujeme proto ubrat na horli-
vosti a spokojit se s málem, aspoň tedy zezačátku. 

zlikvidovat, ale proč to dělat, když jej můžete využít 
jako posilu? A věřte, že takový parťák se v uzavřené 
zóně vždycky hodí.

Dosud jsme Lost Light chválili, ale faktem je, že 
před vývojáři je ještě spousta práce. Rozhodně by si 
měli posvítit na lepší optimalizaci, aby hra běžela 
plynule i na méně výkonných telefonech, a neuško-
dila by ani detailnější grafika a intuitivnější ovládá-
ní, stejně tak větší množství map. Ty čtyři, co jsou 
zatím dostupné, se rychle obehrají a  kupředu vás 
pak táhne jen vidina lepší kořisti a vybavení. Zatím 
to funguje, ale co za dva, tři, čtyři měsíce? 

Žádné reklamy
Navzdory tomu, že je Lost Light zdarma, neobsahuje 
reklamy. Mikrotransakce jsou pochopitelně přítom-
né, ale ani jednou jsme neměli pocit, že by nám hra 
něco vnucovala. Snad se to do budoucna nezmění. 
Otázkou je, jak hráči přijmou to, že jde o vcelku vidi-
telnou kopii Escape from Tarkov. A to nejen stylem 
map, ale také náplní. Na chytrých telefonech a table-
tech to nejspíš nikomu vadit nebude, ovšem chystá 
se také verze pro počítače s podporou hraní napříč 
platformami. Neuškodilo by tedy, kdyby se tvůrci od 
Escape from Tarkov odlišili, třeba stylem a podobou 
map.
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I s menší mírou rizika je možné si z uzavřené zóny 
odnést nové vybavení. Zejména, když splníte jedno-
duché úkoly, které po vás hra často chce. Například 
abyste zabili určitý počet nepřátel předem danou 
zbraní.

Realistické přestřelky
Po vzoru Escape from Tarkov mají zbraně docela re-
alistický zpětný ráz a potěší velké množství vylep-
šení, které na ně můžete namontovat. Každá zbraň 
má až dvanáct slotů pro modifikace s desítkami po-
tenciálních komponentů. Díky tomu můžete i z oby-
čejného samopalu udělat smrtící a  velmi přesný 
nástroj. Nebo na pistol namontujete tlumič, abyste 
nezpůsobili nežádoucí rozruch. S takovými zbraně-
mi je potom radost pobíhat, nebo přesněji plížit se 
po uzavřené zóně. Jen pozor, abyste si neodnesli 
z  bitvy zranění nebo zlomeniny. Pak pochopitelně 
mnohem těžší dostat se do bezpečí. Mimochodem, 
i svůj (ze začátku) skromný úkryt můžete postupně 
proměnit v dobře vybavenou základnu.

Z nepřítele se stane přítel
Za unikátní prvek Lost Lightu považujeme možnost 
vyléčit padlého nepřítele, který se posléze stane va-
ším parťákem. Samozřejmě ho můžete bez milosti 

Escape from Tarkov, český Vigor, The Division od Ubisoftu nebo Hunt Showdown od Cryteku. 
V Lost Light se proplétá hned několik her do jednoho povedeného zážitku s důrazem na boj 
o přežití. Nekopírují ale vývojáři své vzory až příliš?

LAST LIGHT SICE NETLAČÍ NA 
PILU, POKUD JDE O NÁKUPY VE 
HŘE, ALE CHCETE-LI SI TROCHU 
PŘILEPŠIT, MŮŽETE. VŠECHNY 
NÁKUPY LZE HRADIT PLATBOU 
PŘES OPERÁTORA, TAKŽE SE 

OBEJDETE BEZ KREDITKY. 

TIPY DO ZAČÁTKU

• Nezapomeňte si před každou hrou 
nakoupit potřebné vybavení. Tohle není 
battle royale a do zóny tudíž nemusíte 
vstupovat bez výzbroje a výstroje.

• Ze začátku se nepouštějte do velkého 
rizika, přistupujte k hraní s rozvahou 
a s kořistí se snažte dostat do jednoho 
z únikových bodů, abyste získali peníze 
na vybavení do další hry.

• Pokud v zápase zemřete, vše, co máte, 
mohou sebrat jiní hráči. Proto je velmi 
riskantní se do zóny vydat s drahým 
vybavením. Když budete mít něco 
cenného, můžete to uložit do skrytého 
prostoru v batohu, abyste o to nepřišli 
ani po smrti.

• Naučte se znát mapu! Znalost prostře-
dí je nezbytná, abyste uspěli a věděli, 
kudy se nejrychleji dostanete k extrakč-
ním bodům.

• Nejprve bojujte s vojáky řízenými 
umělou inteligenci. Přestřelky s dalšími 
hráči nechte na později.

• Nikomu nevěřte a dbejte na zdraví své-
ho hrdiny/hrdinky.
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BITVA DOBRA A NEÚNAVNÉHO ZLA 
V AMBICIÓZNÍM MMORPG SE SOUBOJI 
PLNÝMI AKCE ANEB HRA, ZA KTEROU BY 
SE NEMUSELY STYDĚT ANI POČÍTAČE ČI 
KONZOLE.

Mobilní hry už dlouho nejsou okoralou jednohubkou, nad 
kterou by písíčkáři a konzolisté ohrnovali nos. Pokud jste si 
mysleli, že hry pro chytré telefony a tablety jsou dobré ako-
rát na záchod anebo když potřebujete zabít čas při čekání na 
autobus, Marvel Future Revolution vás vyvede z omylu. Jde 
o jasný důkaz toho, že i na tak malém zařízení, jakým je mo-
bil, může běžet velká hra. A to dokonce zdarma!

Pět hlavních lákadel
Prvním lákadlem tohoto akcí nabitého MMORPG jsou hrdino-
vé komiksů od Marvelu. To je evidentní. Studio Netmarble do-
stalo po úspěchu Marvel: Future Fight přirozeně další šanci. 
Autoři Dragon Ball Online, Star Wars: Force Arena, The King 
of Fighters AllStars a  The Seven Deadly Sins: Grand Cross 
tentokrát vsadili na superhrdiny z  různých marvelovských 
sérií. Se zlem tak bojují Black Widow, Captain America, Cap-
tain Marvel, Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man, Star-Lord 
a Storm. Každá postava je jedinečná, od nadlidských schop-
ností až po styl boje.

Díky menšímu počtu hratelných postav se týmu povedlo 
všechny hrdiny dokonale vybalancovat, ale zároveň zachovat 
jejich jedinečnost. Každý hrdina je unikátní. Na druhou stra-
nu, někomu může skromná nabídka superhrdinů vadit. Posila 
v podobě mocného Thora s jeho kladivem kladivem nebo ze-
leného bouřliváka Hulka by se jistě šikla. Synergie osmi do-
stupných postav je ale zajímavá a bavilo nás experimentovat 
s jednotlivými hrdiny v boji a hledat nejlepší skupinu, která se 
bude vzájemně doplňovat a přežije všechny nástrahy. PLUS

BEZ KREDITKY

Marvel Future Revolution patří k velké skupi-
ně mobilních her, které jsou ke stažení zdar-
ma. Výdělky autorům plynou z nákupů uvnitř 
hry, které ale nejsou povinné. Jde především 
o různé balíčky a měnu v podobě krystalů, 
které můžete využít ke zrychlení vylepšování 
hrdinů, nákupu nových kostýmů a vylepšo-
váků. Ve hře také funguje předplatné, které 
vám zpřístupní exkluzívní perky. Všechny 
tyto nákupy lze hradit platbou přes operátora. 
To znamená, že se vám připíšou k měsíčnímu 
vyúčtování nebo odečtou z kreditu. Výhodou 
je, že se obejdete bez platební karty a nemu-
síte se ani nikde registrovat. Stačí si platbu 
přes operátora T-Mobile nastavit (v Google 
Play a v případě iOS v Nastavení).

NEJLEPŠÍ SOUBOJE

Pokud vyloženě netoužíte po otevře-
ném světě a hledáte hru zaměřenou 
na souboje, tak vyzkoušejte Marvel 
Future Fight od stejných autorů. 

Je to také RPG s příběhem, ale vynechává 
cestování po světě a po dialozích jde rovnou 
na věc. S Thorem, Iron Manem, Black Widow 
a dalšími superhrdiny budete čelit nejrůzněj-
ším protivníkům ze světa Marvelu.

Tlačítka zabírají výraznou část displeje. 
Chce to větší mobil (nebo gamepad).

Nechybí ani stylové sekvence



Tak detailně propracované modely 
postavy nemají ani některé hry na 
PC a konzolích.
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Druhým lákadlem je svět. Nechceme použí-
vat přívlastek otevřený, protože tomu tak úplně 
není (i když tvůrci to v oficiálním popisku tvrdí). 
Místo typického otevřeného světa se postupně 
dostanete do několika různorodých oblastí. Máme 
tady New Star City v podobě technologického ráje 
s mrakodrapy, dále temné a ponuré uličky Hydra 
Empire, pouštní a divokou planetu Sakaar a také 
zasněženou Midgardii, kde se můžete těšit na spo-
lupráci Thora, samotného Boha hromu. V každém 
regionu, které nejsou malé, ale ani příliš velké, na 
vás čekají jiné výzvy, a to včetně úhlavních pado-
uchů. Své síly změříte s takovými záporáky, jako 
jsou Red Skull, Baron Mordo, MODOK, Green Gob-

MARVEL NA PC 
A KONZOLÍCH

Bohatá nabídka her se superhrdiny od Mar-
velu se neomezuje jen na mobilní telefony. 
I na počítačích a herních konzolích je z čeho 
vybírat. 

¨

Nesourodá parta hrdinů zachraňuje galaxii
Chybu rozhodně neuděláte u loňské akční 
adventury z pohledu třetí osoby s názvem 
Marvel‘s Guardians of the Galaxy pro PC, PS4, 
PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Switch. Ta 
nabízí originální příběh pro jednoho hráče 
inspirovaný filmovým i komiksovým světem 
Strážců galaxie. Vezme vás na bouřlivou ces-
tu napříč vesmírem, kdy se Peter Quill jako 
Star-Lord s nesourodou partou superhrdinů 
stane první i poslední obranou linií galaxie. 
Očekávejte bláznivý humor, spoustu akce 
a výbušné situace.

Spider-Man a Avengers
Majitelé konzolí PlayStation 4 a PlayStation 
5 by neměli vynechat Marvel‘s Spider-Man 
a Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales s čes-
kými titulky od studia Insomniac Games 
a Sony, zatímco na počítačích a konzolích 
PlayStation a Xbox najdete Marvel‘s Aven-
gers od vývojářů podepsaných za dobrodruž-
stvím Lary Croft v Tomb Raider. Ze začátku 
ambiciózní počin trpěl četnými chybami 
a chudým obsahem, ale postupně ho autoři 
vylepšují a přidávají další mise a hrdiny.

Další hry jsou na cestě
Ze světa Marvelu nás čekají další hry, které 
se ale zatím nepřipojí ke svým sourozencům 
na mobilech. Na počítačích a konzolích si 
letos zahrajeme taktickou akci s tahovými 
souboji Marvel‘s Midnight Suns od tvůrců 
série XCOM, zatímco v roce 2023 na PlaySta-
tion 5 zavítá Marvel‘s Spider-Man 2 a někdy 
později ještě temnější Marvel‘s Wolverine.

H R Y

lin, Red Goblin a… další už neprozradíme, ať máte 
nějaké překvapení.

Celou tuhle partu spojuje skvěle napsaný 
příběh z  pera spisovatele Marca Sumeraka, jenž 
dlouhé roky pracoval v  Marvel Comics a  podílel 
se například na komiksech Avengers, Thor, Iron 
Man, Fantastická čtyřka, Black Panther, Captain 
Marvel či Hulk. Na příběhu Marvel Future Revolu-
tion je hodně znát, že ho vymyslel někdo, kdo to-
muto bohatému univerzu rozumí a dobře se v něm 
orientuje. Není to jako v mnoha jiných hrách, ke je 
příběh jen něco navíc. Kdepak, tady je přímo zák-
ladním stavebním kamenem hry a jedním z hlav-
ních důvodů, proč budete chtít v hraní pokračovat.  

I  proto vám o  příběhu prozradíme jen tolik, 
že čerpá z  mnoha dějových linií souvisejících 
s  paralelními realitami a  událostmi, které ve-
dou k prolínání různých světů. Zápletka se opírá 
o  multivesmír a  odehrává se po události známé 
jako Konvergence, což je vzácné postavení všech 
devíti světů. Portály propojí jednotlivé světy a ob-
rovským problém… je na světě. 

Padouši i  superhrdinové existují v  několika 
variantách. Liší se především kostýmem. Někte-
ré jsou inspirované komiksy, zatímco jiné působí 
originálním dojmem. S tím jdou ruku v ruce stov-
ky možností přizpůsobení postav. Své bojovníky 
nejen trénujete a  vylepšujete jejich schopnosti, 
ale také ovlivňujete jejich podobu. Každý hrdina 
je tak svým způsobem jedinečný a díky bohatým 
možnostem úprav existuje naprosto mizivá šance, 
že ve světě potkáte jeho kopii, kterou by měl jiný 
hráč.

Čtvrtým lákadlem je boj. Ten 
je oproti jinak skvělé hře Marvel 
Strike Force naprosto plynulý. 
Čekají na vás monumentální 
souboje, v  nichž musíte využí-
vat přednosti každého hrdiny, 
včetně základního útoku a něko-
lika speciálních schopností. 
Ovládání si rychle osvojíte a při 
bitvách se budete skvěle bavit. 
Rozhodně to není nijak složité 
a  minimálně zezačátku nemu-
síte nad volbou útoku vůbec 
přemýšlet. Vše vám vysvětlí po-
vedený úvod, kde si v  rychlém 
sledu vyzkoušíte jednotlivé su-
perhrdiny.

Posledním lákadlem je gra-
fika, která se přiblížila kvalitě 
konzolových her. Textury jsou 
ostré, modely postav i prostředí 
jsou detailní. Není co vytknout. 
Nebojíme se tvrdit, že úroveň 
detailů postav jsou je vyšší než 
ve vysokorozpočtové hře Mar-
vel‘s  Avengers pro PC a  konzo-
le. Pochvalu si vývojáři zaslou-
ží i  za možnost automatického 
pohybu postavy po mapě k  cíli 
mise. To oceníte při přesunech, 
kdy se vám nechce pořád ťukat 
do obrazovky.

Není bez chyb
Zatím jsme Marvel Future Revolution chválili, hra 
ovšem není zcela bez chyb. Dost nám vadil tlak na 
mikrotransakce. Hra je sice ke stažení zdarma, ale 
za peníze si můžete koupit nejrůznější kosmetic-
ké kousky (na tom by nebylo nic špatného) a také 
boostery a měnu, což může některé hráče odradit. 
Zejména, když vám to je neustále předhazováno. 
Chápeme, že je to jediný způsob, jak mohou autoři 
vydělat peníze, ale někdy méně znamená více.

Smířit se musíte také s repetitivní náplní. Boje 
se začnou po několika hodinách opakovat. Když 
ale budete herní čas v Marvel Future Revolution 
dávkovat postupně a  nebudete u  mobilu/tabletu 
trávit dlouhé hodiny v  kuse, tak tento pocit vý-
razně utlumíte. Co nešlo v prvních týdnech po vy-
dání hry přehlédnout za žádných okolností, to byly 
nekvalitní zvuky a dabing. Tvůrci na tom postup-
ně pracují, ale nemohli jsme se zbavit dojmu, že 
některé postavy mluví tak nějak bez zaujetí. A pak 
je tady ještě hudba, jež působí spíše jako rušivý 
element. Zahrnutí většího počtu hlasových rep-
lik a scén by hráčům umožnilo se více ponořit do 
děje. I přesto ale budou fanoušci Marvelu nadšeni, 
až uslyší typické hlasy u svých oblíbených hrdinů. 
Nechybí Laura Bailey jako Black Widow, Brian 
Bloom jako Captain America nebo Yuri Lowenthal, 
jenž se chopil Petera Parkera /Spider-Mana stejně 
jako ve hře z roku 2018 od Insomniac Games.

Ruku v ruce s repetitivní náplní jde grindování, 
tedy souboje se stále stejnými nepřáteli za účelem 
získání nových předmětů a vylepšování hrdinů. My 
jsme se mu vyhnuli tím, že jsme často střídali jiné 

postavy. Když si ale z osmi hratel-
ných superhrdinů oblíbíte pouze 
některé a budete je chtít stále vy-
lepšovat, grindování se nevyhnete.

Posledním do výčtů mínusů 
je absence podpory ovladače. 
Důvod je jasný: jedná se o  online 
hru a hráč s ovladačem by měl jas-
nou výhodu. Jenže Marvel Future 
Revolution je možné z velké části 
hrát jako hru pro jednoho, stačí se 
prostě nepouštět do soubojů s os-
tatními hráči. Tady mohli vývojáři 
udělat ústupek a umožnit nám si 
hru vychutnat s ovladačem v ruce, 
což by bylo nejen pohodlnější, ale 
také by velké souboje nebyly tak 
nepřehledné

Marvel Future Revolution je 
zdarma a  některé nedodělky lze 
hře odpustil. Jde rozhodně o  ne-
smírně ambiciózní masivně-mul-
tiplayerové RPG, které úrovní 
zpracování předčí mnohé hry na 
počítačích a  konzolích. Fanoušci 
Marvelu budou rozhodně nad-
šeni z  možnosti si své oblíbené 
superhrdiny upravit po estetické 
i praktické stránce. Jen je nutné se 
v  tom všem neztratit a  dávkovat 
si zajímavý příběh, propracované 
filmečky a zábavné a jednoduché 
souboje hezky postupně.

SKVĚLÁ TAHOVKA

Raději byste něco pomalejšího? 
Ideální je akční RPG Marvel Strike 
Force s tahovými souboji. V kampani 
obohacené o propracované filmeč-

ky na vás čeká příběh o tom, jak se Země 
ocitla v obležení zlověstných sil vedených 
Ultimem. Agenti S.T.R.I.K.E. byli povoláni, aby 
shromáždili oddíly hrdinů a padouchů k boji 
proti Ultimovým legiím. Kromě toho si užijete 
i speciální dílčí události založené na filmech 
Marvelu, počínaje Avengers: Infinity War.

RADĚJI SI KOMIKSY 
ČTETE NEŽ HRAJETE? 

I NA TO JE APKA. 
JMENUJE SE 

COMIXOLOGY.
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Michal Burian
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MOBILNÍ SPIN-OFFY
SLAVNÝCH HERNÍCH SÉRIÍ Z POČÍTAČŮ A KONZOLÍ.

U počítačových a konzolových 
her se vývojáři často drží při 
zemi. Bojí se změnit zavedené 
koncepty herní značek, které 
milují miliony hráčů po celém 
světě. V důsledku toho se 
jednotlivé díly herních sérií 
od sebe v mnohém neliší. Na 
jednu stranu to chápeme. Proč 
měnit něco, co funguje? Na 
stranu druhou ale přicházíme 
o inovace, které by mohly 
osvěžit herní zážitek. 
U mobilních her tohle neplatí, 
zde jsme svědky jednoho 
experimentu za druhým. 
Pojďte se s námi podívat na to, 
jak pár takových odvážných 
pokusů dopadlo!

Rocket League Sideswipe
Spojením fotbalu a  automobilo-
vých závodů vznikla hra Rocket 
League. Cílem je poslat míč do 
branky (nebo do koše), ale vtip 
je v  tom, že sedíte za volantem 
autíčka s  raketovým pohonem. 
Můžete zrychlovat, ale i  skákat. 
Zní to možná šíleně, ale je to hit!

Koncem roku 2021 dorazila 
„raketová auta“ i na Android a iOS, 
ovšem v  trochu jiné podobě. Hra 
byla zjednodušena tak, aby se 
dala pohodlně ovládat pomocí 
dotykového displeje. Celý zápas 
sledujete z  2D pohledu (zboku), 
takže máte dokonalý přehled o si-
tuaci na hřišti. Také se hraje je-
den na jednoho nebo dva na dva 
a zápasy trvají pouhé dvě minuty. 
Díky tomu si můžete Rocket Lea-
gue zahrát kdykoliv, třeba při ces-
tě hromadnou dopravou. 

Rocket League Sideswipe 
v  redakci považujeme za pove-
denější spin-off a  minimálně 
vám doporučujeme ho vyzkou-
šet, pro Android a  iOS je totiž 
zdarma.
Android (zdarma)
iOS (zdarma)

DOOM II RPG
Když se řekne Doom, tak si asi 
většina hráčů vybaví adrenali-
novou střílečku z  pohledu první 
osoby. Motorová pila, brokovni-
ce a  démoni, kam se podíváte... 
Spin-off DOOM RPG zachovává 
mnoho prvků klasických dílů 
včetně kamery, ale liší se v tom, 
že jde o  RPG s  větším důrazem 
na děj. Souboje s samotný pohyb 
jsou tahové, což hráčům posky-
tuje čas na taktizování. Každý 
krok i útok si můžete promyslet. 
Pro fanoušky je důležité, že zvu-
kové efekty byly zachovány, stej-
ně tak i většina zbraní a monster. 
Mrzí nás ale absence motorové 
pily, kterou nahradily ohnivá se-
kera a hasící přístroj.

Čtyři roky po vydání prvního 
dílu následovalo pokračování, 
které se pochlubilo zejména lep-
ší grafikou. Na rozdíl od originá-
lu je dvojka stále ke stažení, ale 
jen pro iOS. 
iOS (25 Kč)

Hitman GO
Lara Croft GO je jednou z  „GO“ 
her. Společnost Square Enix si 
koncept vyzkoušela už o  dva 
roky dříve u  dobrodružství ho-
lohlavého zabijáka známého 
jako agent 47. Hitman GO se od-
poutal od klasické akce s  důra-
zem na plížení a likvidaci nepřá-
tel ze zálohy a vsadil na tahovou 
logickou hru. S hlavním hrdinou 
se pohybujete po jednotlivých 
políčkách a do cesty se vám sta-
ví různé typy nepřátel vyobra-
zených jako miniaturní figurky. 
Zlikvidujete je tak, že obsadíte 
jejich políčko. Přitom vás ale ne-
smí vidět, takže si musíte dávat 
pozor na to, jakým směrem se 
protivník nebo jeho kolegové dí-
vají.  
Android (179,99 Kč)
iOS (129 Kč)

Lara Croft GO
Lara Croft se proslavila jako hr-
dinka akční adventury s  důra-
zem na hledání pokladů a řešení 
méně složitých hádanek (i když 
v posledních letech se série pro-
měnila více v  akční střílečku). 
To ovšem neplatí o  mobilní hře 
Lara Croft GO, která by se spíše 
dala nazvat puzzlem. Levely při-
pomínají šachovnici, po které se 
pohybujete políčko po políčku. 
Své tahy musíte načasovat tak, 
abyste se vyhnuli pastím i  ne-
přátelům. Opět jde o hru, kde vy-
hrává rozvaha. Na mobil ideální!

Lara Croft GO vyšla v  roce 
2016 a  vysloužila si chválu za 
hratelnost, grafika a  různorodá 
prostředí. I po letech jde o skvě-
lou hru.
Android (179,99 Kč) 
iOS (129 Kč) 

Fallout Shelter
Historie Falloutu sahá až do roku 
1997 a  většinu času šlo o  RPG 
s  postapokalyptickou temati-
kou. U  projektu Fallout Shelter 
se ale vydavatel, společnost 
Bethesda, odhodlal ke změně 
a  představil hru založenou na 
správě podzemního bunkru. Ve 
Fallout Shelter se stanete správ-
cem komunity lidí žijících v pod-
zemním protiatomovém krytu. 
Vaším úkolem je postavit do-
konalou pevnost, která ochrání 
obyvatele před nebezpečím, jako 
jsou zmutované příšery, ale i ne-
dostatek potravy. Aby se vám to 
podařilo, musíte své obyvatele 
čas od času vyslat na průzkum 
postapokalyptického povrchu. 
Z výpravy se vám při troše štěs-
tí vrátí s na pohled bezcenným 
harampádím, které proměníte 
v  užitečné předměty, a  někdy 
i s dalšími přeživšími, které ces-
tou potkají.
Android (zdarma) 
iOS (zdarma)

Assassin‘s Creed Rebellion
Assassin‘s  Creed Rebellion není 
akční adventurou zasazenou do 
otevřeného světa jako PC a kon-
zolové hry stejné série, nýbrž 
strategickým RPG. V něm sledu-
jete španělské Bratrstvo asasínů 
pod vedením Aguilara de Nerha 
v  boji proti inkvizici. Ve hře se 
objevují významné herní posta-
vy, jako je Ezio Auditore, jeho ses-
tra Claudia, Shao Jun a  Niccolò 
Machiavelli. A spolu s nimi více 
než padesát nováčků. Všechny 
můžete postupně „odemknout“ 
a hrát s nimi. Své asasíny bude-
te trénovat, posilovat jejich úto-
ky, vylepšovat asasínský úkryt, 
vyrábět nové vybavení, shro-
mažďovat suroviny a  posílat je 
na tajné mise, ve kterých budou 
infiltrovat nepřátelské pevnosti 
a dělat vše pro to, abyste zamezili 
jejich zlotřilým plánům. 
Android (zdarma) 
iOS (zdarma)

Pokémon: Magikarp Jump
Představte si hru, kde je hlav-
ním hrdinou nejslabší ze všech 
pokémonů. Na papíře to muselo 
působit šíleně, ale ve skutečnos-
ti je hraní za rybu jménem Ma-
gikarp celkem zábava. Stvoření 
je sice považováno za extrémně 
slabé, neschopné a nespolehlivé, 
ale to vůbec nevadí. Stejně tak 
nevadí, že nedokáže své protiv-
níky zranit. V  tomhle spin-offu 
totiž nebudete s  nikým bojovat. 
Místo toho se v Pokémon: Magi-
karp Jump zapojíte do skákacích 
soutěží, kde soupeříte s ostatní-
mi „kapry“ o to, kdo vyskočí nej-
výše. Skákací schopnosti svého 
Magikarpa postupně trénujete, 
ale myslet musíte také na po-
travu, aby byl kapřík spokojený, 
a dávat pozor na zákeřné způso-
by, kterými se hra snaží vašeho 
Magikarpa zabít (například aby 
ho neodnesli draví ptáci). Hra je 
to velmi jednoduchá, takže si ji 
může vyzkoušet opravdu každý. 
Android (zdarma) 
iOS (zdarma)

H R Y

SPIN-OFFEM SE NAZÝVÁ 
DÍLO (HRA, FILM 

NEBO SERIÁL), KTERÉ 
JE ODVOZENO OD JIŽ 
EXISTUJÍCÍHO DÍLA. 
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Text
Michal Burian

PUBG NEW STATE
LEGENDÁRNÍ BATTLE ROYALE STŘÍLEČKA SE PŘESOUVÁ NA BOJIŠTĚ BUDOUCNOSTI!

PlayerUnknown‘s Battlegrounds alias PUBG strádá, 
a to jak na počítačích a konzolích, tak i na mobilech. 
Zatímco Epic Games pro Fortnite vymýšlí jednu 
šílenost za druhou (v  podobě barvitých koncertů 
hvězd a zajímavých konců kapitol), PUBG vícemé-
ně stojí na místě. Je sice pravda, že PUBG a PUBG 
Mobile nadále vydělávají miliony dolarů z  prode-
je kosmetických předmětů v  podobě všelijakých 
skinů a bláznivých čepic, ale to by se mohlo rychle 
změnit. Proto na scénu koncem roku 2021 přišlo 
PUBG: New State pro Android a iOS, které sice fun-
guje souběžně s PUBG Mobile a pochází od jiných 
vývojářů, ale obě hry patří do stejného žánru a mají 
mnoho společného.

Bojiště budoucnosti s menšími rozdíly
Hlavním nápadem za New State bylo přenést PUBG 
a battle royale žánr do budoucnosti. Slibovány byly 
velké novinky, ale ve skutečnosti se PUBG: New 
State od PUBG Mobile zas tolik neliší. Přitom mar-
ketingové materiály psaly o  grafice podobné Bla-
de Runnerovi a Robocopovi. Teď se ukazuje, že šlo 
spíše o falešnou reklamu, což u mobilních her bývá 
velmi časté. Bohužel.

Největším rozdílem je tak nová 8 x 8 mapa. 
Jmenuje se Troi a představuje svět roku 2051. Vize 
designérů rozhodně není optimistická, svět budo-
ucnosti podle nich bude vypadat jako anarchistic-
ké bojiště. 

Základní pravidla battle royale zůstávají beze 
změny: z letadla po hlavě vyskočí 100 hráčů (s pří-
šernými účesy a divnými kostýmy) a bojují, dokud 
na bojišti nezbyde poslední přeživší. Postupem 
času se mapa zmenšuje, až zůstane malý plácek, 
kde se utkají ti nejlepší. Tato mechanika nutí hráče 

se neustále přesouvat a když si někdo nedá pozor, 
může se velmi rychle ocitnout v úzkých a při běhu 
do bezpečné zóny zbytečně riskovat.

Známá pravidla obohacuje jakýsi pohyblivý 
úkryt, do něhož se můžete schovat za předpokla-
du, že máte dostatek času a odpovídají dovednosti. 
Pro některé bude dobrou zprávou, že kryt neslou-
ží pouze pro obranu, ale je z něho možné i střílet 
na protivníky, kteří se krčí v trávě a bojují o život. 
Z našeho pohledu jde o zajímavé vylepšení battle 
royale (za předpokladu, že jsme v  tom krytu my 
a ne nepřítel).

H R Y

TIPY A TRIKY 
PRO ZAČÁTEČNÍKY

• Z letadla neseskakujte hned, počkejte si 
na klidnější a bezpečnější oblast se za-
lesněným prostorem v blízkosti budov, 
kde najdete potřebné zbraně a vybavení 
do začátku. Hlavně ať si stejnou část 
mapy nevyberou další hráči. Nejvhod-
nější jsou oblasti jako Chester a Exhibit 
Hall.

• Zpočátku se vyhněte zbraním jako 
M249 a S686 – hůře se s nimi střílí 
a M249 budete dlouho přebíjet. Na 
začátek jsou lepší zbraně jako Scar-L 
a M416.

• Snažte se mít u sebe vždy velké množ-
ství spotřebního materiálu. Obvazy 
a lékárničky se budou hodit, když se 
zaseknete někde v zóně.

• I přesto všechno nespěchejte. Neza-
pojujte se do zbytečných bojů, raději 
prvně zkuste prozkoumat okolí, zapa-
matovat si mapu a později využít své 
znalosti.

• Dveře automobilů se dají otevřít a po-
skytují užitečný kryt před nepřátelskou 
palbou.

• Do kufru vozidel můžete ukládat před-
měty. To ale dělejte pouze v případě, 
že hrajete v týmu, aby vám někdo auto 
neukradl i s vaším vybavením.

• Elektromobily jsou mnohem tišší než 
benzinové dopravní prostředky. Jen 
potřebujete baterii. Ty lze nalézt různě 
na mapě.

PŘI HRANÍ SE OBEJDETE 
BEZ PLACENÍ. POKUD BYSTE 

SI ALE CHTĚLI POŘÍDIT NĚJAKÝ 
NOVÝ KOSTÝM NEBO JINÉ 

VYLEPŠENÍ, MUSÍTE SI NEJPRVE 
KOUPIT BALÍČEK MĚNY NC. 

VYUŽÍT MŮŽETE PLATBU PŘES 
OPERÁTORA, A TO JAK 

I NA GOOGLE PLAY, TAK 
I NA APP STORE.

V pohybu 
vypadá 
grafika 
o poznání 
hůř

Ikonky, kam se podíváš
Celkovému dojmu a  zážitku z  boje na život a  na 
smrt v  době testování nepomáhaly všudypřítom-
né chyby. Stalo se nám, že se na různých místech 
nezobrazovaly textury. Místo grafiky jsme prostě 
viděli blikající černotu. Jindy jsme stříleli do nepří-
tele, ale s ním to nic nedělalo, a dokonce si nás ani 
nevšímal. A když jsme pak narazili na jiného hráče, 
tak nás kupodivu vmžiku zabil. Tohle není moc zá-
bavné, ale snad jde o chyby, které budou vývojáři 
schopni postupně opravovat.

Vylepšit by také chtělo nastavení uživatelského 
rozhraní. Displej je zamořen všelijakými ikonkami 
a zejména na malých obrazovkách je problém klik-
nout na správné tlačítko. Jejich velikost lze měnit 

Největší 
novinkou je 
nové bojiště
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v nastavení, ovšem pro každou ikonku zvlášť, což 
je dosti zdlouhavý proces.

Jinak ale PUBG: New State funguje dobře i na 
slabších telefonech. Cíl zpřístupnit hru největšímu 
množství hráčů se podařilo naplnit. Oproti PUBG 
Mobile se zlepšily také zvuky. Výstřely, motory 
a další okolní zvuky zní lépe a autentičtěji.

Lepší ovládání
Ovládání prošlo příjemným vylepšením. Už při prv-
ním seskoku z  letadla jsme si všimli, že ovládání 
reaguje rychleji a zdá se intuitivnější než v PUBG 
Mobile. Díky tomu se můžete snadněji a  přesně-
ji nasměrovat na místo, které jste si vybrali pro 
přistání. To samé platí také pro řízení vozidel. 

Pohodlnějšímu hraní také pomáhá výběr z růz-
ných profilů pro ovládání dvěma, třemi a  čtyřmi 
prsty. Mírně byla upravena rovněž poloha tlačítek 
na displeji. Konečně pro běh není nutné zběsile po-
hybovat palcem úplně nahoru, stačí krátké přejetí. 
Sbírání předmětů je také rychlejší, což rozhodně 
potěší, protože se zbytečně nezdržujete.

V  PUBG Mobile jsme odehráli desítky hodin 
a  musíme říct, že PUBG: New State se od svého 
předchůdce téměř neliší. Jedinou výraznější no-
vinkou je o něco lepší grafika s větší úrovní detailů 
v krajině, ať už jsou to listy na stromech nebo vzdá-
lené domy. Novinkou je také lehce futuristická es-
tetika s drony a dalšími výdobytky technologií. Zdá 
se nám to ale málo, protože veškeré herní mechani-
ky jsou téměř totožné. Ovládání jsme sice pochvá-
lili, ale stejně bychom si přáli, aby se hra v tomto 
ohledu přiblížila více stylu Call of Duty: Mobile, kte-
ré nám prostě sedí lépe.

Když to shrneme, tak PUBG: New State působí 
jako mírně upravený klon svého předchůdce, což je 
rozhodně škoda. Alespoň že je přívětivější pro no-
váčky. Je ale otázkou, zda PUBG: New State dokáže 
nalákat hráče PUBG Mobile. 

Nechápeme, proč PUBG: New State nevyšlo jen 
jako aktualizace PUBG Mobile. Proč by pro Android 
a  iOS měly existovat dvě de facto stejné hry? Ale 
možná nás vývojáři v  dalších měsících přesvěd-
čí, že má smysl, aby obě hry fungovaly nezávisle 
vedle sebe. Třeba s PUBG: New State mají rozsáhlé 
plány, o nichž nikomu ještě neřekli...

H R Y

BAVÍ VÁS MOBILNÍ HRA? 
ZKUSTE TAKÉ PC VERZI 

PUBG: BATTLEGROUNDS, 
KTERÁ JE NOVĚ ZDARMA 

NA STEAMU.

VERSUS DALŠÍ BATTLE ROYALE STŘÍLEČKY

Žánr battle royale vznikl na počátku roku 
2010 a  to v  podobě modifikací her Mi-
necraft a Arma 2 od českého studia Bohe-
mia Interactive. První zárodky žánru jsme 
ale mohli vidět už dříve v  nejrůznějších 
hrách typu Last Man Standing (poslední 
přeživší vyhrává). Ovšem až irský foto-
graf a designér webových stránek Brendan 
Greene dal battle royale dnešní podobu. 
Jeho dílo vzniklo úpravou survival modu 
DayZ pro Armu 2. V roce 2013 po řadě expe-
rimentů vydal mod s názvem DayZ: Battle 
Royale, jenž pojmenoval po japonském sci-
-fi filmu Battle Royale z roku 2000.

Úspěch mu otevřel dveře do Sony On-
line, která ho najala, aby vytvořil battle 
royale režim pro hru H1Z1. Nakonec z toho 
vznikla H1Z1: King of the Kill, což zase 
upoutalo pozornost jihokorejské firmy 
Krafton, která Greena oslovila s nabídnou, 
aby vytvořil vlastní hru na základě jeho 
předchozí práce. Greene moc neváhal, 
přestěhoval se do Koreje a  ve spolupráci 
s  týmem Kraftonu vytvořil PlayerUnk-
nown‘s Battlegrounds. Jeho vize inspirova-
la mnoho předních tvůrců. Vznikl Fortnite 
od Epic Games, Apex Legends od Respaw-
nu a EA nebo Call of Duty: Warzone od Ac-
tivisionu.

V  srpnu 2021 Greene opustil Krafton, 
ale ponechal si studio PlayerUnknown Pro-
ductions v Amsterdamu a začal se věnovat 
novým experimentům, které nesouvisejí 
s battle royale žánrem.

Pixel’s Unknown 
Battle Ground
Pokud vám vadí realističtější 
zpracování klasického PUBG 
Mobile a  PUBG: New State, tak 

existuje pixelová varianta nazvaná Pi-
xel’s Unknown Battle Ground. Ta má téměř 
totožnou většinu mechanik a ovládání jako 
jiné battle royale střílečky a  také se v  ní 
vrhnete do nervy drásající bitvy. Výhodou 
je automatické střílení a nízká hardwarová 
náročnost. Tuhle hru si užijete i  na méně 
výkonných telefonech. Při našem testování 
jsme narazili na určité problémy se stabi-
litou hry.

Final Fantasy VII: 
The First Soldier
Na battle royale vlnu loni na-
skočila i  známá japonská sé-
rie Final Fantasy. Společnosti 

Ateam a Square Enix se hráčům skrz Final 
Fantasy VII: The First Soldier zprostředko-
valy napínavé bitvy ve fantasy světě za-
sazené do období 30 let před událostmi ve 
Final Fantasy VII. Hráči se zde stanou no-
vými supervojáky, jejichž úkolem je před-
vést působivé bojové schopnosti v boji na 
život a na smrt. V adrenalinových bitvách 
proti všelijakým příšerám a  strojům vyu-
žijete zbraně na blízko v podobě mečů, ale 
také střelné zbraně a velmi účinnou magii. 
Ta vám umožní například vyčarovat oh-
nivou kouli, bouři s  blesky, uzdravit sebe 
a  všechny spoluhráče v  dosahu nebo vy-
volat oblak neprůhledného kouře a  snížit 
viditelnost protivníkům.

Fantasy bitvy si můžete zpříjemnit 
a  ulehčit chycením přerostlého opeřence 
chocoba, kterého využijete jako doprav-
ní prostředek. Final Fantasy VII: The First 
Soldier rozhodně stojí minimálně za vy-
zkoušení, protože přináší jiný druh battle 
royale bitev. Titul najdete zdarma na Goo-
gle Play a App Store.

Garena Free Fire
Pro Android a iOS je zdarma do-
stupná také battle royale akce 
Garena Free Fire, jež se více po-
dobá PUBG. Jde totiž o survival 

akci, která sází na desetiminutové bitvy na 
odlehlém ostrově, kde proti vám stojí 49 
dalších hráčů. Opět tady máme postupně 
se zmenšující (ne)bezpečnou zónu, mož-
nost řídit vozidla a prozkoumávat rozsáh-
lou mapu a  hledání důležitého vybavení. 
Samozřejmě nemohou chybět šílené pře-
vleky a  zvláštní zbraně včetně ikonické 
pánvičky.

Zooba
Populární battle royale akcí je 
také arkádově laděná Zooba, 
která využívá pohledu shora 
a  je menší než většina konku-

renčních her. Bitvy se omezují na 45 osob 
a  trvají tři až pět minut. Pochopitelně ne-
chybí hledání věcí, které využíváte k  li-
kvidaci protivníků, vylepšování postavy 
a další klasiky battle royale žánru. Nemů-
žeme si pomoct, ale nám Zooba připomíná 
legendární české Bulánky. I díky kreslené 
grafice.

PUBG New 
State můžete 
hrát i jako FPS
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GASTROMAPA
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Dá se někde v okolí 
dobře najíst? Zeptejte 

se gurmána Lukáše Hejlíka 
a můžete si být jisti, že něco 
najde. Gastromapa je jed-
noduchá databáze vyzkou-
šených restaurací, kaváren 
a hospod ze všech koutů 
Česka. 

PALEOSNADNO
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Vyhýbáte se lepku, 
sacharidům nebo třeba 

nějakému alergenu? V alter-
nativní kuchařce Paleos-
nadno si můžete vyfiltrovat 
recepty podle svých potřeb 
a stravovacích návyků. Pod-
mínkou je registrace. 

TASTY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Kuchařka pro uspě-
chanou dobu. Recepty 

mají formu videa krátkého 
jen několik desítek sekund. 
Abyste si nemuseli postup 
přehrávat neustále dokola, 
aplikace video rozkouskuje 
do jednotlivých kroků. 

VÍŠ CO KUPUJEŠ?
Android (zdarma)

Kdo má čas na luštění 
miniaturních písmenek 

na etiketách? Stačí je naske-
novat pomocí této aplikace 
a víte vše podstatné, tzn. 
alergeny, éčka, palmový olej 
i náhražky cukru. Dokonce 
zobrazuje i průměrnou cenu.

FOODGROOT
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Foodgroot hlídá kvalitu 
potravin. V potaz přitom 

nebere jen složení, ale i mno-
ho dalších hodnot včetně 
třeba původu či ekologie. 
Uživatel se může rozhodnout 
podle toho, co jej zajímá. 

TOP APLIKACE
Android (zdarma)

Denně aktualizovaný 
katalog těch nejzají-

mavějších her a aplikací, 
doplněný recenzemi, návody 
a tipy. Vše je pečlivě otesto-
váno, takže se nemůže stát, 
že si mobil „zašpiníte“ něja-
kým reklamou provrtaným 
brakem.

DOBRÝ ANDĚL 
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Díky aplikaci Dobrý 
anděl se dozvíte, kam 

konkrétně vaše peníze 
putovaly. Příspěvky jdou do 
posledního haléře na pomoc 
rodinám s dětmi, které se 
potýkají s vážnou nemocí. 

SPOTIFY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Nejpopulárnější strea-
movací hudební služba 

nabízí třicet milionů skladeb 
buď zdarma s reklamou nebo 
za 6 eur bez omezení. Rodin-
ný program vyjde na  
9, ale zahrne až pět lidí! 

EDJING
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Jednoduchá aplikace 
na mixování hudby na 

mobilu. Na displeji telefonu 
se vám ukáže mixážní pult, 
na kterém můžete spojit dvě 
svoje empétrojky, přidat něja-
ké ty efekty, skrečovat…

DOUBLETWIST
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Přehrávač pro fajnšme-
kry, kteří požadují víc 

než jen „aby to přehrávalo 
empétrojky“. DoubleTwist 
umí i FLAC nebo ALAC, honosí 
se vymakaným ekvalizérem, 
a dokonce vám k albu stáhne 
i obal! 

BEATS AND LOOPS
IOS (zdarma)
Android (zdarma)

Pravá ruka kytaristy. 
Nebo spíš noha? Přesně 

tak se totiž apka ovládá. 
Přejetím nohou nad kamerou 
nahráváte hudbu do smyčky 
nebo třeba spouštíte bicí. 

ADOBE SCAN
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Aplikační skener doku-
mentů pracuje rychle, 

precizně a nabízí funkci, o níž 
se většině stolních zaříze-
ní může jen zdát. Dokáže 
rozpoznat text v naskenova-
ných dokumentech. Dokonce 
i v češtině!

DUOLINGO
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Duolingo je naše 
oblíbená aplikace! 

I díky tomu, že tým českých 
dobrovolníků pomohl přeložit 
aplikaci do češtiny a teď se 
můžete učit angličtinu ve své 
mateřštině!

SNIP
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Snip je vaší tajnou 
zbraní v souboji 

s matikou. Mobilem vyfo-
títe příklad (klidně i psaný 
text) a aplikace nejenže jej 
obratem vypočítá, ale ještě 
vám prozradí, jak k výsledku 
přišla. Podobně funguje také 
PhotoMath.

DROPS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Drops představuje ta-
kový doplněk Duolinga 

nebo jiných jazykových lekcí. 
Každý den vás naučí zásobu 
nových cizích slovíček. 
Rychle a bezbolestně. Celý 
proces včetně procvičování 
trvá jenom pět minut. 

TANDEM
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Duolingo vás naučí 
slovíčka, ale k procvi-

čení konverzace potřebujete 
parťáka – ideálně rodilého 
mluvčího. V apce Tandem 
jich najdete spoustu. Vy 
dotyčného učíte česky, on vás 
na oplátku anglicky.

NAUČ SE PRAVOPIS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Jednou za čas si pro-
cvičit český pravopis, 

to se hodí naprosto každému!  
Apka Nauč se pravopis navíc 
obsahuje taháky na nejčastěj-
ší chytáky a v Obchodě Play 
podporuje i systém odměn. 

PRODUKTIVITA VZDĚLÁNÍJÍDLO ČESKÉ 
APLIKACE

HUDBA

SMASHING FOUR
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Geewa se proslavila 
svým kulečníkem, který 

hrály miliony lidí denně. 
Smashing Four na kulečník 
svým způsobem navazuje. 
Tady ale nehrajete s obyčej-
nými koulemi, ale s hrdiny, 
přičemž každý má unikátní 
schopnosti.  

LIVESPORT
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Populární česká apka 
sleduje přes 30 sportů. 

Výsledky servíruje začerstva, 
a kromě toho tu najdete také 
tabulky, informace o sesta-
vách, zprávy a další servis 
pro sportovní fanoušky.  

WARFRIENDS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Originální česká střílečka. 
Nebo bychom měli říci 

spíše strategie? K dispozici 
máte nejen arzenál zbraní, ale 
také armádu vojáků bojujících 
po vašem boku. 

TODOIST
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Úkolovník, ve kte-
rém si zorganizujete 

a rozplánujete své pracovní 
povinnosti. Aplikace je pře-
hledná a zapisování úkolů je 
bleskurychlé. Todoist nabízí 
i možnosti spolupráce. 

DISK GOOGLE 
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Čím dál praktičtější 
internetové úložiště na 

všechno možné. Nyní můžete, 
podobně jako na Dropboxu, 
automaticky zálohovat obsah 
konkrétních složek na počítači, 
a to napříč všemi chytrými 
zařízeními, co používáte. 

MICROSOFT OUTLOOK
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

E-mail a kalendář v jed-
nom a v obou případech 

povedená apka. Automaticky 
filtruje důležité e-maily, zobra-
zuje poslední přílohy, kontakty 
i blížící se události. Vyhledá-
vání funguje na jedničku.

MŮJ T-MOBILE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

WP (zdarma)
Díky aplikaci Můj 

T-Mobile okamžitě víte, kolik 
minut jste provolali či kolik 
dat jste postahovali mobilním 
internetem. Přímo z aplikace 
se pak dají nastavené limity 
navýšit.

SHAZAM
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Aplikace umí skvěle 
poznat, co za hud-

bu zrovna hraje v rádiu či 
televizi. Shazam nabízí light 
verzi zdarma, plná stojí lehce 
přes kilo. Alternativou je 
Soundhound, který má i verzi 
pro WP.
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KALORICKÉ TABULKY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Snídáte-li půl kila bů-
čku, asi vám Kalorické 

tabulky nevnutíme. Pokud 
ale máte chuť sledovat příjem 
kalorií nebo si sestavit jídel-
níček na míru, tahle aplikace 
vám nesmí v mobilu chybět.

ULÉKAŘE.CZ
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Lékařské konsorcium ve 
vaší kapse. Máte zdravot-

ní problém nebo jen zvídavý 
dotaz? Zeptejte se odborníků 
v oboru. Za dotazy se sice platí, 
ale databáze již zodpovězených 
dotazů je zdarma.

MOVESUM
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Kolik piv jste za dnešek 
ušli? Nevíte? Dočtete se 

to v Movesum! Tento nevšed-
ní krokoměr převádí spálené 
kalorie na jídlo a nápoje, díky 
čemuž získáte lepší předsta-
vu o tom, co je jak výživné. 
Tak zajdeme na jedno? 

ACTIONDASH 
Android (zdarma)

Nemáte někdy pocit, že 
neovládáte mobil, ale že 

mobil ovládá vás? Action-
Dash vám nabídne podrobné 
statistiky: kolik času trávíte 
v aplikacích, kolik dostáváte 
notifikací, i toho, kolikrát vez-
mete mobil do ruky. 

CALM
IOS (test zdarma) 
Android (test zdarma)

Je anglicky a placená. 
Neodradili jsme vás? To 

je dobře, Calm je totiž vynika-
jící meditační apka, která vás 
naučí cvičení pro zmírnění 
stresu, kvalitní spánek apod.

PRISMA
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Nechte si namalovat 
portrét od Picassa nebo 

od van Gogha! S aplikací 
Prisma je to otázkou několika 
kliknutí a chvíle čekání. Oby-
čejnou fotku promění v obraz 
jak od mistra!

FOTKY GOOGLE 
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Bezplatné úložiště fotek 
od Googlu můžete využít 

k uvolnění místa v mobilu. 
Prostě si všechny své snímky 
a videa nahrajete do cloudu! 
Chytrý asistent vám v nich 
udělá pořádek a výrazně tím 
usnadní vyhledávání konkrét-
ní fotky.

SNAPSEED
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Mobilní Photoshop, který 
dokáže ovládat opravdu 

každý. Stačí vám k tomu bez 
přehánění jeden prst. Bohatou 
paletou nástrojů vás provedou 
tutoriály v češtině.

MOMENT – PRO CAMERA
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

RAW, EXIF, ISO. Znáte 
význam těchto termí-

nů? Pokud ano, profesionální 
fotografická aplikace Moment 
je tím pravým pro vás. Stojí 
za ní výrobci čoček pro focení 
mobilním telefonem a je to 
znát!

GALLERY GO
Android (zdarma)

V podstatě identická ap-
likace jako Fotky Google, 

jen je menší a není propojená 
s cloudovým úložištěm. Jako 
galerie a editor fotek funguje 
skvěle. 

LUMAFUSION
IOS (779 Kč) 

Cenovka opravdu není 
překlep. LumaFusion je 

mocný editor videa, který se 
v lecčems vyrovná i pro-
fesionálnímu softwaru pro 
počítače. A cena takových 
programů se pohybuje ještě 
o řád výše…

YOUTUBE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Vyhledávání je svižné 
a navíc máte možnost 

si vybrat z mnoha kategorií 
videí. Pokud se nudíte, zkuste 
si také udělat vlastní video!

POWERDIRECTOR
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Celovečerák mobilem 
asi nenatočíte, ale 

kvalitní domácí video není 
problém. PowerDirector je 
mocná, a přesto intuitivní 
střihová aplikace, ve které 
snadno spojíte několik klipů 
v jeden filmeček. 

MOTION STILLS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Odpověď Google na 
rozhýbané Live Photos. 

Krátké filmečky v podání 
Googlu jsou krásně stabilizo-
vané a snadno se zveřejňují 
na internetu díky podpoře 
rozšířeného formátu GIF. 

PODCASTY GOOGLE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Jednoduchý přehrávač 
podcastů od Googlu. 

Nové podcasty můžete při-
dávat přímo z vyhledávače 
a aplikace sama ohlídá, zda 
nevyšel nový díl. Součástí je 
také databáze populárních 
podcastů. 

FEEDLY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Po smrti Google Reader 
přišlo Feedly, které vám 

zajistí přísun všech vašich 
oblíbených zpravodajských 
kanálů. I zde se můžete těšit 
na moc pěknou prezentaci 
zpráv.

T-MOBILE TV GO
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Všechny TV progra-
my v mobilu! A nejen 

v mobilu, ale také v tabletu, 
na PC a v chytré televizi. 
Stačí apka a aktivace pomocí 
SMS. Smlouva není potřeba. 
Součástí jsou chytré funkce, 
jako je nahrávání, zpětné 
přehrávání apod.

POCKET
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Pokud nemáte čas si 
něco přečíst na svém 

webu, uložíte si to do Pocketu 
na později. Články jsou tam 
i offline a ještě neobsahují 
zbytečné obrázky či reklamu. 
Aplikace navíc oplývá pře-
hledným designem.

MEDIUM
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Medium je zástupce tzv. 
sociální žurnalistiky. 

Články sem píšou blogeři, 
ostatně přímo v aplikaci může-
te sami přispět svým dílem. 
Editor je příjemně jednoduchý 
a sdílení rychlé. 

HEARTHSTONE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Jednou z dlouhodo-
bě nejúspěšnějších 

mobilních her jsou karty. 
Zapomeňte na prší nebo ka-
nastu, Hearthstone je trochu 
jiný druh karetní hry. Karty 
reprezentují kouzla, příšery 
a fantasy zbraně. Cílem je 
zneškodnit soupeře.

CLASH ROYALE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Malá aréna, na každé 
straně po jednom hráči 

a mezi nimi hrací karty v po-
době jednotek, které se mezi 
sebou řežou hlava nehlava. 
Jednoduchý koncept, geniální 
hra.

MINI METRO
IOS (99 Kč) 
Android (31 Kč)

Naprosto návyková 
logická hra, ve které na-

vrhujete trasu metra. Vaším 
úkolem je propojit jednotlivé 
čtvrtě města tak, aby se 
v nich zbytečně nehromadili 
cestující. Že to zní jednodu-
še? Zdání klame…

ZDRAVÝ STYL FOTO VIDEO INFORMACE HERNÍ 
EVERGREENY 

AMONG US
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Na palubě vesmírné 
lodi se pohybuje sabotér 

a na vás je zjistit, kdo z hráčů 
to je. No a pokud hrajete za 
sabotéra, vaším úkolem je sa-
mozřejmě nebýt lapen (a zne-
škodnit všechny hráče). 

CANDY CRUSH FRIENDS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Nejnovější díl legendární 
puzzle série. I tady spo-

jujete bonbónky do řad, ovšem 
tentokrát máte pomocníky se 
speciálními schopnostmi. Ne-
mluvě o hezčí grafice a nových 
výzvách. Prostě pokračování, 
jak má být. 

FXGURU
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

S aplikací FXGuru 
můžete do svých videí 

přidat všechno, čím se chlubí 
správný hollywoodský trhák 
– výbuchy, padající helikop-
téry, plamenomety i plavidla 
mimozemšťanů létající po 
obloze. 
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ALKOHOLMETR
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Vypočítávání promile 
i zbytkového alkoholu je 

přesně to, co aplikace zvládá 
perfektně. S Alkoholmetrem 
užijete večer spoustu srandy 
a ráno vám může zachránit 
papíry. Výsledky ale nemusejí 
být přesné.

UNTAPPD
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Nespokojíte se s tím, co 
čepují u vás Na Růžku? 

Untappd je sociální síť pro 
pivaře. Objevujete, pijete, 
hodnotíte a družíte se s ostat-
ními pivními fajnšmekry. Tak 
na to se napijem!  

VIVINO WINE SCANNER
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Vivino ocení znalci vín 
i amatérští nadšen-

ci. Prvním poslouží jako 
vinařský deníček, druzí díky 
Vivinu posbírají různé tipy 
a doporučení. Aplikace umí 
rozpoznat etikety a řekne 
vám, jak je dané víno dobré. 

PITNÝ REŽIM
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Nepravidelný pitný 
režim může způso-

bit bolesti hlavy i sklony 
k tloustnutí. Aplikace Pitný 
režim vám pomůže zjistit, ko-
lik tekutin máte denně vypít, 
a zároveň vám připomene, že 
tak máte učinit. A navíc má 
i vlastní widget!

COCKTAIL FLOW
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Pravá ruka barmanů 
– profíků i amatérů. 

Nápoje vyhledáváte podle 
typu, základní ingredience 
nebo země. Instrukce jsou 
sice v angličtině, ale díky 
stručnosti a strukturovanosti 
jim bude rozumět každý.

ACCUWEATHER
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Populární aplikace pro 
předpověď počasí pro-

šla kompletním redesignem. 
Nově je centrem apky minu-
tová předpověď, která ukazu-
je změny teploty a srážek na 
časové ose. Funguje celkem 
spolehlivě!

SMOG ALARM
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

To, že venku neprší, 
ještě neznamená, že je 

ideální den na procházku. 
Ohrožovat vás může i smog. 
Smog Alarm shrnuje naměře-
ná data ze stanic po celé ČR. 
K dispozici je i widget přímo 
na plochu. 

WINDY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Předpověď počasí pro 
náročné. Ve Windy 

najdete nejen teploty, srážky, 
ale také předpovědi praš-
nosti, větru a desítek dalších 
faktorů. Česká aplikace se 
osvědčila při nedávném 
hurikánu Irma.  

IN POČASÍ
IOS (89 Kč)
Android (zdarma)

Velmi pěkná, česká ap-
likace, dostupná pro iOS 

i Android. Aplikace má údaje 
o teplotě na desetinu přesně 
a navíc pro Androidy nabízí 
velmi pěkné widgety. Nejen 
lyžaři ocení apku YR.no.

FACEBOOK
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Kdo není na Facebooku, 
jako by nebyl, to asi stále 

platí. Trend je jasný a už loni  
překonali uživatelé z mobil-
ních zařízení tradiční webaře. 
Samostatně funguje i Facebook 
Messenger. 

INSTAGRAM
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Parádní aplikace zalo-
žená na jednoduché, 

avšak mocné úpravě fotek 
a jejich následném sdílení, 
za kterou Facebook zaplatil 
miliardu dolarů. Je skvělá. To 
si klidně dejte do rámečku! 

MESSENGER LITE
Android (zdarma) 

Vadí vám, jak Messen-
ger za poslední roky 

nabobtnal? Messenger Lite 
je odlehčenou verzí pro 
starší telefony. Neumožňuje 
videohovory, neobsahuje 
Stories, ale jinak funguje, jak 
má. Navíc je mnohem menší 
a konzumuje méně dat!

TWITTER
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Nejlepší sociální síť, 
pokud chcete se světem 

sdílet zajímavosti a svoje po-
střehy, případně chcete vědět, 
co se kolem vás děje. Díky 
Twitteru vám nic neunikne. 
Informace se šíří rychlostí 
jednoho kliku.

TIK TOK
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Tik, tok, čas běží. Doká-
žete během pár sekund 

natočit video, kterým zau-
jmete mnohasetmilionovou 
komunitu? K dispozici máte 
hudbu, zábavné filtry i stři-
hačské nástroje, ale talent už 
musíte dodat sami.  

KINDLE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Kindle znáte jako čteč-
ku od firmy Amazon. 

Původně online obchod už 
dlouho prodává více digi-
tálních knih než tištěných 
a v nabídce si vybere každý... 
kdo umí anglicky. 

MOON+ READER
Android (zdarma)

Vynikající čtečka 
elektronických knih 

s podporou obrovského 
množství formátů a rozsáh-
lými možnostmi nastavení. 
Vzhledu, ale také samotného 
čtení. Apka je zdarma, ale 
s reklamou. Pokud máte iPho-
ne, zkuste FBReader. 

GOODREADS 
IOS (zdarma) 
Android (zdarma) 

GoodReads je sociální 
sítí pro knihomoly. 

Nabízí inspiraci, motivaci 
ke čtení a zpětnou vazbu 
od čtenářů. Vidíte, co čtou 
vaši kamarádi a jak se jim 
daná knížka líbila. Obsahuje 
i české knihy.

COMICS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Fandové komiksu jistě 
znají parádní aplikaci 

(i obchod), která vás nechá 
vychutnat si grafické romány 
pohodlně, i díky zobrazování 
po rámečcích. Přeci jen se ko-
miksy čtou jinak než knihy! 
Na iOS jako comiXology.

EVERNOTE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Ultimátní inteligentní 
poznámkový blok. Pří-

stup z aplikace i z webu, mů-
žete nastavit kategorie, tagy, 
sdílení poznámek, zkrátka 
vše, co vás napadne. 

COGI
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Vymakaný diktafon, 
který nahraje jen to, co je 

důležité. Poslouchá neustále, 
ale zaznamenává jen ty úseky, 
které klepnutím označíte za 
důležité. Hodinová přednáška 
se scvrkne do stravitelné dva-
cetiminutové nahrávky. 

NOTES BY FIREFOX
Android (zdarma)

V jednoduchosti je síla. 
Simplenote je prázd-

ný list virtuálního papíru, 
který ale automaticky ukládá 
a synchronizuje vše, co napí-
šete, s online účtem. Nabízí 
také jednoduché formátování 
textu a kategorizaci.

SWIFTKEY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

SwiftKey je pokročilá 
klávesnice od Microsof-

tu, takže nepřekvapí integraci 
dalších aplikací této společ-
nosti, a to i včetně Windows. 
Apka umožňuje kopírovat 
text mezi PC a mobilem (za-
tím jen Android).

SIMPLENOTE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Nástupce populárního 
Wunderlistu. Pomůže 

vám udržet si přehled ve 
vašich úkolech a soustředit 
se na to podstatné. Zatím se 
svému předchůdci nevyrov-
ná, ale nové funkce přibývají 
s každým updatem. 

CITYMAPPER
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Citymapper je takový 
„IDOS pro cesty do 

zahraničí“. Má zmapovaných 
jen pár desítek měst, ale 
zato dopodrobna. Tentokrát 
se v pařížské podzemce 
neztratíte!

WAZE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Aplikace Waze v sobě 
kombinuje prvky navi-

gace a sociální sítě. Nejenže 
vás dostane z místa A do 
místa B, ale navíc budete mít 
přehled o všem, co se kolem 
vás děje. Ostatní uživatelé 
hlásí každé zdržení. 

ÚŽASNÁ MÍSTA
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Populární instagra-
movský účet má i svou 

apku. Kromě samotných tipů 
doplněných o krásné fotky 
obsahuje také pokročilé filtro-
vání, takže hned vidíte, jestli 
se daný výlet hodí pro rodiny 
s kočárky. 

AIRBNB
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Aplikace Airbnb vám 
najde levné ubytování 

kdekoliv na světě. Můžete by-
dlet u někoho doma, ve volném 
pokoji, celém bytě nebo si pro-
najmete dům. Klasické hotely 
hledejte v apce Booking.com. 

JÍZDNÍ ŘÁDY IDOS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Od aplikace na vyhledá-
vání dopravního spojení 

člověk obvykle očekává, že 
mu ukáže, v kolik hodin a jak 
se dostane z místa A na místo 
B. IDOS tohle zvládá bez 
problémů a k dobru přidává 
další funkce.

NEVOLEJTE.CZ
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Jednoduchý, ale funkční 
filtr otravných hovorů. 

Můžete si vybrat, zda chcete 
zobrazit jen upozornění, nebo 
„otravu“ rovnou zablokovat. 

KASPERSKY
Android (zdarma)

Viry řádí i na mobilech. 
Nebezpečí číhá na 

webu, v e-mailu i v aplika-
cích. Antivirus Kaspersky 
vás před „havětí“ z internetu 
ochrání. Skvělou funkcí je 
také trezor na aplikace. Apku 
spustíte jen s heslem.

FIND MY FRIENDS
IOS (zdarma) 

Sledujte aktuální polohu 
rodinných příslušní-

ků a přátel na mapě. U dětí 
funguje i jako spolehlivý hlí-
dací pes. Zapnete sledování 
polohy, aktivujete povolenou 
lokalitu (třeba hřiště) a máte 
klid. 

SURFIE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

S aplikací Surfie budete 
mít vždy přehled o tom, 

kde jsou vaše děti, a zároveň 
se postará, aby se nedostaly 
ke škodlivému obsahu na 
internetu. Surfie je součástí 
služby Školák T-Mobilu, ale 
dá se využívat i samostatně. 

STRAVA
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Vyhlášená aplikace pro 
cyklisty, ale využívat 

ji mohou i běžci, plavci, vy-
znavači crossfitu nebo třeba 
horolezci. Je nabitá funkcemi. 
Naší nejoblíbenější je sdílení 
tratí a porovnávání zajetých 
časů.

FITYFY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Další apka, která vám 
sestaví plán cvičení na 

míru. Můžete cvičit pouze 
s váhou vlastního těla nebo 
přidat činky, RTX a další vy-
bavení. Stačí pouze 15 minut 
denně. Aplikace je zdarma jen 
na zkoušku.

RUNKEEPER
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Kvalitní sport-tracker 
pro běžce. Co jej odlišuje 

od početné kvalitní konku-
rence? Sledování konkrétních 
cílů, tréninkové plány, výzvy 
nebo třeba propojení se 
Spotify.

7 MIN WORKOUT
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Pokud nemáte na 
cvičení čas, aplikace 

s názvem 7 Min Workout 
jsou přesně pro vás. Na každé 
platformě jich najdete něko-
lik, přičemž všechna vám 
pustí stopky a ukážou sérii 
cviků, abyste byli fit.

ADIDAS TRAINING
IOS (test zdarma) 
Android (test zdarma)

Dvanáctitýdenní 
cvičební trénink, který 

potrápí vaše tělo, ale bohužel 
i vaši peněženku. Na rozdíl 
od různých „zázračných“ diet 
však skutečně funguje. Změ-
ny nejen ucítíte, ale i uvidíte.

ASOS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Britský obchod s mó-
dou, který zasílá i do 

Česka, a to dokonce zdarma. 
Na apce oceňujeme přede-
vším funkci vyhledávání 
podle fotky. Stačí vyfotit kou-
sek, co se vám líbí, a ASOS se 
podívá, jestli nemá v šatníku 
něco podobného. 

LISTONIC
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Chytrý nákupní seznam, 
který si pamatuje, co 

často kupujete, a při sepiso-
vání radí, na co byste neměli 
zapomenout. Výsledný se-
znam se dá velmi snadno 
sdílet.

HEUREKA.CZ
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Ideální nástroj pro levné 
nebo výhodné nakupová-

ní na internetu. Aplikace vám 
pomůže vyhledávat v desít-
kách tisíc českých e-shopů 
a poradí, kde nakoupit nejlev-
něji či kde je zboží skladem.

SPENDEE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Spendee by se hodila 
spíš do kategorie Peníze 

než Nakupování, ale tu tady 
nevedeme. Díky Spendee si 
však budete moci vést pře-
hledy o tom, jak utrácíte. Tře-
ba i hromadou svých nákupů. 
A díky tomu snad i nějakou tu 
kačku ušetříte!

BAZOŠ
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Aplikace populárního 
internetového bazaru 

vyniká přehledným zpraco-
váním. Přes aplikaci můžete 
nejen nakupovat, ale i prodá-
vat. Vše zvládnete přes mobil.

GOOGLE ARTS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Celým názvem Google 
Arts and Culture není 

jen databáze uměleckých 
děl a mapa galerií, ale také 
zábavná selfie apka. Vyfoťte 
se a Art Selfie se podívá, jestli 
v některé ze stovek galerií 
náhodou nevisí portrét vaše-
ho dvojníka! 

RESUMAKER
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Hledáte si novou práci? 
Základem je profesio-

nálně zpracovaný životopis. 
Aplikace Resumaker nabízí 
bezplatné šablony, které stačí 
jen vyplnit podle instrukcí. 
Výsledkem bude CV ve formá-
tu PDF.

ČTENÍ POZNÁMKY CESTOVÁNÍ BEZPEČNOST SPORTOVNÍ NAKUPOVÁNÍ DIVOKÁ KARTA PITÍ  POČASÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

TODAY WEATHER
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Předpověď počasí, 
která vsází spíše na 

jednoduchost a příjemné 
zpracování. To platí i pro její 
widgety. Součástí aplikace je 
ale i meteoradar a dlouhodo-
bé statistiky. 

LASTPASS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

LastPass je univerzální 
klíč ke všem vašim 

sociálním sítím, e-mailům 
a e-shopům. Aplikace dokáže 
vytvořit, uchovat a bezpečně 
sdílet vaše hesla mezi jednotli-
vými zařízeními.

GIPHY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Jsou všude. Gify. Tisíce 
krátkých animovaných 

obrázků pro každou příleži-
tost, které pomalu, ale jistě 
vytlačují smajlíky z komu-
nikace na sociálních sítích. 
V GIPHY je najdete pohro-
madě a přímo z aplikace je 
můžete i pohodlně sdílet.

READ ALONG
Android (zdarma)

Původně měla pomoci 
malým školáčkům se 

čtením, ale můžete ji využít 
i k procvičování angličtiny. 
Jak to funguje? Čtete nahlas 
krátké příběhy, a když udě-
láte chybu, apka vás vyzve 
k opravě. 

AZ SCREEN RECORDER
Android (zdarma)

Každý čas od času 
potřebuje nahrát obra-

zovku mobilu. Tahle apka to 
dokáže! Můžete si dokonce 
nastavit kýženou kvalitu 
a součástí jsou také jedno-
duché nástroje na úpravu 
nahrávek. Některé pokročilé 
funkce jsou ale placené.

BLINKIST
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Nemáte čas číst, ba ani 
poslouchat audioknihy? 

Blinkist vám z knížek vybere 
to podstatné a naservíruje 
v patnáctiminutových sou-
stech. Výběr knížek je však 
omezen a služba je pouze 
v angličtině. 
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P O R A D N A

Ať sháníte nějakou pěknou hru, kalendář, poznámkový blok, osobního trenéra, restauraci na večer nebo třeba kompas, na všechno už 
existují aplikace. Jejich pořízení je opravdu jednoduché a my si hned ukážeme, jak na to. Pokud máte nový přístroj, je třeba jej nejpr-
ve aktivovat, což znamená projít základním nastavením telefonu.  V případě, že telefon ještě aktivovaný nemáte, podívejte se na web  
applikace.cz do sekce Pro začátečníky, kde je k aktivaci přehledný návod.

1) Najděte ikonu App Store. To je váš obchod, 
ve kterém můžete stahovat aplikace, hry i ča-
sopisy. Vyberte si podle chuti, můžete vyhle-
dávat nebo se nechat inspirovat v  sekcích 
Doporučené aplikace či žebříčcích nejlepších 
aplikací.
2) Pokud jste u  aktivace přístroje při regist-
raci uvedli všechny potřebné údaje, budete 
vyzváni k  zadání svého hesla a  následně se 
aplikace stáhne.
3) Pokud jste u  aktivace všechno potřebné 
neuvedli, telefon vás vyzve k dokončení regis-
trace. Pro dokončení budete potřebovat plat-
nou platební kartu, která má povolené interne-
tové transakce. Následně již jen zadáte heslo, 
čímž dáte souhlas ke stažení aplikace, a máte 
hotovo.

1) Najděte si ikonu svého obchodu Google 
Play, u nás překládaný jako Obchod Play.
2) Pokud jste u aktivace přístroje při registra-
ci  uvedli všechny potřebné údaje, zobrazí se 
vám rovnou váš obchod a můžete začít staho-
vat.
3) Jestli jste registraci neprováděli, pak bu-
dete vyzváni k  přidání účtu Google. Pokud 
žádný účet nemáte, vytvořte si nový. U regist-
race můžete vyplnit i číslo své platební karty, 
abyste mohli stahovat placené aplikace. Nebo, 
a to rozhodně doporučujeme,  můžete využít 
pohodlnou nabídku zaplatit přes vyúčtování 
T-Mobile. Návod, jak postupovat, najdete na 
další stránce. Více o m-platbách na stranách 
28 a 29.

1) Najděte si ikonu svého obchodu Windows 
Phone Store. 
2) Pokud jste u aktivace přístroje při registra-
ci uvedli všechny potřebné údaje, zobrazí se 
vám rovnou váš obchod a můžete začít staho-
vat.
3) Jestli jste registraci neprováděli, pak bu-
dete vyzváni k  vytvoření účtu u  společnosti 
Microsoft. Jestli žádný účet nemáte, vytvořte 
si nový. K  vytvoření účtu vám stačí několik 
osobních údajů. Poté již můžete apky staho-
vat.

V Obchodě Play si vyberte 
libovolnou placenou aplikaci. 
Klikněte na cenovku a dále 
postupujte podle informací zob-
razených na displeji telefonu. 

Při prvním nákupu si zvolíte 
vámi preferovanou platební 
metodu. Na výběr je platební 
karta nebo platba z vyúčtování 
T-Mobile a opět dál postupujte 
podle instrukcí. 

Na další obrazovce potvrdíte 
nákup a je hotovo. Příště už si 
telefon údaje bude pamatovat 
a vy už nikdy nemusíte řešit 
zdlouhavé zadávání karty. 
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JAK STAHOVAT 
APLIKACE 

Bojíte se zadávat úda-
je z  kreditní karty? 
Problém je dávno vy-
řešen! Všichni zákaz-

níci T-Mobile mohou nakupovat 
aplikace na Androidu, Windows 
Phone a nově i Apple App Store 
bez složitého zadávání čísla kre-
ditky. V aplikaci Obchod Play si 
na svém telefonu vyberete pla-
cenou apku, zvolíte platbu přes 
T-Mobile a  peníze se vám strh-
nou z  vašeho vyúčtování nebo 
z kreditu. Jednoduché a napros-
to bezpečné.

NÁKUP 
APLIKACÍ 
BEZ 
KREDITKY 
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Na rozdíl od Androidu se v iOS 
platební metoda volí v aplikaci 
Nastavení (ikonka s ozubenými 
koly), a to hned nahoře – prostě 
klikněte na své jméno.

Na další stránce klikněte na třetí 
řádek shora „Platby a doručová-
ní“, kde uvidíte aktuálně zvole-
nou platební metodu. Klikněte na 
ni, na další stránce zkontrolujte, 
zda sedí fakturační údaje, a hned 
dole na konci klikněte na „Změ-
nit platební metodu“.

Pokud jste u T-Mobile – a je jed-
no, jestli máte tarif nebo Twist 
– uvidíte typ platby „Fakturace 
u operátora“. Vyberte a potvrďte 
kódem od T-Mobile, který vám 
přijde vzápětí prostřednictvím 
SMS. Hotovo!

Pohodlné a  bezpečné 
platby přes operátora 
už nejsou výhradou 
jen majitelů zařízení 

s  operačními systémy Android 
a Windows Phone. Od konce břez-
na je mohou využívat také maji-
telé chytrých telefonů a  tabletů 
s  iOS. Takže pokud máte iPhone 
nebo iPad, tady máte návod, jak 
si platbu přes operátora nastavit. 
Ale pozor, tato metoda funguje jen 
u T-Mobile!

Mobilní platby se neomezují jen 
na aplikace. M-platbu T-Mobile 
můžete využít také k nákupu her 
na konzoli Xbox a  software na 
Windows Store. Stačí v  platební 
metodě zvolit „mobilní telefon“ 
a zadat své číslo.

PLATBY NA XBOXU

PODROBNĚJŠÍ 
INFORMACE 

A VIDEO-NÁVOD 
NAJDETE NA 

APPLIKACE.CZ
/BEZPECNAPLATBA



10 DŮVODŮ, PROČ SI POŘÍDIT 
CHYTRÝ TELEFON U T-MOBILE
URČITĚ JE MOŽNÉ NAJÍT U NĚKTERÝCH MODELŮ CENOVĚ NIŽŠÍ NABÍDKU, ALE V PŘÍPADĚ NÁKUPU 
MOBILNÍHO TELEFONU NEBO TABLETU DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME OBRÁTIT SE NA PROVĚŘENÉHO PRODEJCE, 
U KTERÉHO MÁTE 100% JISTOTU, ŽE SE K VÁM NEOBRÁTÍ ZÁDY. TŘEBA NA NÁS! VYBRALI JSME DESET 
DŮVODŮ, PROČ JE ROZUMNÉ KOUPIT SI NOVÝ PŘÍSTROJ PRÁVĚ U T-MOBILE! 

Oficiální distribuce
Všechny námi prodávané telefo-
ny pocházejí z oficiálního dovozu 
do ČR. Vy se tak nemusíte obávat 
neúspěšného vymáhání záruční 
opravy či překvapivého obnovení 
cizojazyčné výchozí verze soft-
waru.

Skutečná záruka
Za telefony, které vám prodáme, 
T-Mobile skutečně ručí! Ke kaž-
dému vydáváme vlastní záruční 
list a v případě problémů se také 
sami postaráme o nápravu.

Splátkování
U  nás se při výběru nového te-
lefonu cenou omezovat nemu-
síte. Jednoduše si ho pořídíte na 
splátky. Kolik že vás to bude stát 
navíc? Nic, prodáváme bez navý-
šení! 

Správná nastavení
Telefony od nás jsou připraveny 
k  okamžitému používání. Nej-
horší je, když si radostně koupíte 
nový telefon a pak jej nezprovoz-
níte. Ručíme za správné nastave-
ní všech základních funkcí, jako 
jsou mobilní internet, SMS, MMS 
a další.

Péče o vaši bezpečnost
Jako jeden z  prvních operátorů 
na světě jsme začali v  síti i  na-
šich telefonech používat nový 
šifrovací algoritmus A5/3, kte-
rý prakticky vylučuje možnost 
nelegálního odposlechu hovorů. 
V nově pořízených telefonech od 
nás zaručeně nenajdete žádný 
škodlivý kód či software. Na vaší 
bezpečnosti nám záleží! 

Vynikající příjem signálu
Na rozdíl od telefonů, které za-
koupíte u  distributora, jsou ty 
naše optimalizované. Díky tomu 
vám ve srovnání s jinými přístro-
ji stejného typu na trhu zaručuje-
me vyšší rychlost internetu, nižší 
pravděpodobnost padání hovorů 
a lepší výdrž baterie.

Špičková hlasová kvalita
Máme definované parametry 
kvality, které musí výrobci telefo-
nů splňovat. Proto je v telefonech 
od nás samozřejmostí kvalitní 
HD Voice, vyšší srozumitelnost 
řeči v  hlučném prostředí i  po-
tlačení ozvěny (echa). K  těmto 
detailům rozhodně nezůstávejte 
hluší!

Pečlivé testování
Všechny telefony jsou před uve-
dením na trh testovány a je ově-
řeno, že splňují vysoké standardy 
T-Mobile. Testování probíhá me-
zinárodně, a to v souladu s preci-
zními německými standardy.

Pojištění
Když si u nás pořídíte nový stroj, 
necháte si ho pojistit a přihodí se 
vám s  ním nějaká ta nehodička, 
nemusíte ztrácet čas zbytečným 
hledáním servisu. Prostě zavolej-
te na telefonní číslo 800 758 623,  
kde vám ve spolupráci s  pojiš-
ťovnou s  vaším elektronickým 
parťákem pomůžeme.

Neustálá 
technologická inovace
Své služby neustále obnovuje-
me a inovujeme. Chytré telefony 
od nás jako první podporova-
ly nejmodernější síť LTE, první 
jsme také spustili volání přes síť 
Wi-Fi. Ke konci roku 2020 jsme 
zprovoznili 339 vysílačů 5G  
a zpřístupnili síť v rámci 38 sta-
nic metra.
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ZVOLIT SPRÁVNÝ 
MOBIL NESTAČÍ, 
VYBRAT MUSÍTE 

I DOBRÉHO PRODEJCE. 
A PAK UŽ SE BUDETE 

JEN SPOKOJENĚ 
USMÍVAT!

• Nakupovat můžete hned – používání služby nevyžaduje žádnou registraci.
• Bez použití vaší platební karty, jednoduše platíte ze svého mobilního účtu.
• Nakupovat můžete i na Google Play, App Store, Microsoft Store nebo na Facebooku.
• Podporovány jsou jednorázové i pravidelné platby.
• Platby máte pod kontrolou.
• O každé platbě vás informuje SMS zpráva.

JAK PLATIT 
NA MOBILU 
BEZ KREDITKY?
Rychlé, snadné a bezpečné platby přes operátora

applikace.cz/bezpecnaplatba



www.applikace.cz

Časopis na webu

Archiv časopisu Applikace

• Toto a starší čísla časopisu najdete v archivu  
na webu applikace.cz/casopis.

• Časopisy si můžete stáhnout ve formátu PDF  
nebo přečíst pomocí čtečky


