
Jak začít s tabletem Apple s operačním systémem iOS 
 

Celé zařízení najdete v krabici, u které protrhněte ochranou průhlednou fólii. Položte si 
krabičku na stůl a opatrně zvedejte horní díl krabice. Postupujte opatrně - zařízení je ukryto 
hned pod horním víkem.  

1. Podívejte se dolů, kde z krabičky „vykukuje“ kus ochranné fólie.  
2. Uchopte tento vyčnívající kus a táhněte jím vzhůru, tím zařízení bezpečně nadzvednete 

a můžete jej vyjmout z krabice. 
3. Vybalte zařízení z fólie, roztržením papírové samolepky přijímáte licenční ujednání. 
4. Zapněte zařízení podržením tlačítka na horní hraně zařízení po dobu 2 - 3 vteřiny. 
5. Projděte celým průvodcem, který Vás provede nastavením zařízení - nastavení jazyku, 

nastavení WiFi bezdrátové sítě, zadání Apple ID (návod na založení uveden níže), 
zapnutí polohových služeb (doporučujeme zapnout), bez jejich aktivace nejde používat 
řadu aplikací. 

 

Apple ID 

Aby bylo možné využít potenciálu zařízení Apple iPad na maximum, je nutné si založit 
účet u společnosti Apple. Ten slouží k ukládání dat prostřednictvím služby iCloud (data jsou 
uložena v mráčku na obloze a my k nim můžeme přistoupit odkudkoliv, z jakéhokoliv zařízení), 
synchronizaci zpráv, internetových záložek, nákupů aplikací, hudby, obrázků, knih atp. 

 

K vytvoření Apple ID postupujte následovně: 

1. Navštivte internetové stránky https://appleid.apple.com/cz/ 

 

Obrázek 1: Internetová stránka: https://appleid.apple.com/cz/. 

 



 

2. Vyberte možnost v modrém rámečku, vytvořte Apple ID. Kde na Vás čeká internetový 
formulář s vyplněním spousty políček. Všem políčkům věnujte náležitou pozornost! 
Všechny informace jsou důvěrné a je s nimi dále pracováno, např. z vyplněného data 
narození se počítá věk uživatele a omezení stažení některých aplikací od 18 let. 

 

Obrázek 2: Založení nového Apple ID - 1 část. 

 

 

 

 

 

 



Obrázek 3: Založení nového Apple ID - 2 část. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrázek 4: Založení nového Apple ID - 2 část. 

 

 

Tip: Nepovinné položky, pokud to nevyžaduje situace, nevyplňovat nemusíte. 

 

Při zakládání Apple ID: 

1. Máte možnost založit Apple ID bez kreditní karty, umožňuje stažení pouze neplacených 
aplikací a knih (v AppStore označených slovem GET). 

2. Máte možnost založit Apple ID s číslem kreditní karty, umožňuje stažení placených i 
neplacených aplikací (v AppStore označených slovem GET a výší ceny v eurech). 

!!! Pozor, za registraci kreditní karty si společnost Apple účtuje částku zhruba 50 Kč !!!  

 

Na zadaný email při registraci vám přijde potvrzení o přijetí požadavku na registraci. Tím 
však registrace není zdaleka hotová. V emailu je odkaz na potvrzení registrace. Tento je 
třeba odkliknout, bez toho není účet aktivovaný! Jakmile máte aktivovaný účet, můžete 
začít naplno využívat zařízení iPad. Pamatujte si, že aplikaci, kterou jste si jednou zakoupili 
(zaplatili), ale po čase ji smažete, se podruhé už neplatí. 

 

Pod ikonou spravujte Apple ID, najdete možnost provádět správu Apple ID: měnit jméno, 
příjmení, emailovou adresu, heslo a zabezpečení účtu, telefonní čísla, na která je 
účet napojen, nastavení jazyka a způsobu komunikace. 

 


