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Cestování je činnost, která provází člověka celý život od 
chvíle, kdy se naučí chodit. Cestujeme za prací, vzdělá-
ním, rodinou a samozřejmě se také vydáváme na výlety 
či dovolenou. Vstup digitálních technologií do cestování 
a  dopravy přináší mnohé výhody, k nimž patří možnost 

získat aktuální informace a využívat efektivní nástroje, 
které nám ušetří peníze i čas. To vše vede ke zvýšení kva-
lity života. Základem je chytrý  telefon, který se pro vět-
šinu z  nás stal nezbytným společníkem. Je tedy na čase 
začít ho využívat na maximum.

Dovolená je zkrácený název pro „nepřítomnost pracov-
níka v zaměstnání”. K dovolené patří plánování, které si 
můžeme zorganizovat sami, nebo prostřednictvím celé 
řady cestovních kanceláří a agentur. Stejně jako v dalších 
oblastech našeho života, i pro plánování a organizování 
dovolené platí, že lépe jsou na tom jedinci, kteří mají po-
kročilejší digitální dovednosti. S  plánováním mají méně 
práce, díky různým vychytávkám dokáží ušetřit finance 
a čas a nedělá jim problém využít možnosti, které se ve 
vybrané lokalitě nabízejí.

Vše začíná výběrem dovolené a plánováním dalších kroků. 
Na internetu lze nalézt nepřeberné množství nabídek, ze 
kterých lze vybrat, kde a jak chceme strávit čas. Kromě 
toho se můžeme orientovat i pomocí recenzí, které mohou 
sloužit jako vodítko při rozhodování. Téměř vše lze dnes 
řešit prostřednictvím internetu a řady programů či aplika-
cí – od výběru cestovní kanceláře, přes objednání dovole-
né, konkrétního ubytování či pojištění, až po dopravu. Pro-
střednictvím dalších aplikací v mobilním telefonu si také 
lehce zjistíte možnosti vyžití v místě dovolené. 

Digitální technologie výrazným způsobem ovlivnily také 
způsob, jakým se dnes cestuje vlakem a autobusem. Po-
třebné digitální dovednosti nám mohou cestování značně 
usnadnit a zpříjemnit. Díky nim si efektivně vyhledáme 
správné informace a ušetříme jak finance, tak i čas.

Všechny podstatné informace se dnes již dají najít na interne-
tu a většina z nich se dá stáhnout také do mobilu. Není proto 
třeba nikam chodit, vše jde zařídit pomocí chytrého telefonu, 
a to včetně nákupu jízdenky. Základem je dovednost vyhledat 
si informace o odjezdech vlaků a autobusů a cenách jízdenek. 
Tomuto účelu slouží řada kvalitních aplikací. Dalším důležitým 
krokem je koupě jízdenek a rezervace místa online. Digitálně 
zdatnější jedinci dokáží ušetřit výběrem vhodných jízdenek 
nemalou částku. Další výhodu představuje možnost platit on-
line. Prostřednictvím telefonu si ostatně lze jednoduše koupit 
i jízdenku v metru. Stačí určit druh jízdenky, zaplatit a jízdenka 
k vám doputuje formou SMS.

CESTOVÁNÍ 
VLAKEM 
A AUTOBUSEM

I jízdenku do 
metra lze koupit 
prostřednictvím 
mobilní aplikace. 
Stačí určit druh 

jízdenky a ta přijde 
formou SMS.
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To samé, co platí v případě vlaku, platí i u letadla s tím roz-
dílem, že na letence lze ušetřit až tisíce korun. Některé 
servery se zabývají sbíráním dat o letenkách, které lze po-
řídit díky chybě letecké společnosti za zanedbatelné část-
ky. Tyto stránky dokáží své uživatele pomocí SMS nebo 
e-mailu upozornit na zajímavé letenky do celého světa.

Appka 
SkyScanner

Pomocí barevně odlišeného kalendáře 
nebo grafu dokáže vyznačit dny, 
kdy jsou letenky do konkrétního 

místa nejlevnější. Termín dovolené 
si pak můžete naplánovat podle této 

informace, čímž ušetříte až tisíce 
korun za jednu cestu. Kromě 

toho se dají v sekci „Průzkum” 
prohlížet nejlevnější lety 

do celého světa.

Appka Můj vlak
Aplikace je určena pro chytré mobilní telefony nebo table-
ty, přičemž je dostupná zdarma pro Android a iOS. Hlavním 
cílem aplikace je komplexní informační servis potřebný pro 
cestu vlakem. Snadno si zde vyhledáte spojení, zakoupíte 
jízdenku a pak můžete průběžně sledovat informace o jízdě 
vašeho vlaku. Aplikace vás sama upozorní na výluky, mimo-
řádné situace a opatření s nimi související. Výhodou aplikace 
je, že se dozvíte také nástupiště a kolej, odkud odjíždí váš 
vlak, včetně přesného umístění na mapě a seznamu tratí. 
Kromě toho získáte informace o nabízených službách ve sta-
nici a jejich provozní době. Aplikace vás upozorní na blížící 
se přestup nebo nově vzniklou mimořádnost, která ovlivní 
jízdu vašeho vlaku. Zároveň vám nabídne náhradní spoj, po-
kud z jakéhokoliv důvodu nestihnete přestoupit na plánova-
ný návazný vlak.

V neposlední řadě je součástí aplikace také funkce 
Jízdenky, která slouží jako správce zakoupených jízde-
nek. Jízdenku můžete snadno ukázat průvodčímu při 
kontrole ve vlaku přímo na displeji vašeho telefonu. 
Snadno a rychle také zopakujete nákup již jednou za-
koupené jízdenky. Jízdenky se také dají jednoduše sdí-
let. Při nákupu můžete využít platbu přes ČD Kredit 
(stejně jako v e-shopu ČD). Kromě toho můžete platit 
také platební kartou nebo pomocí aplikace Master-
Card Mobile (nově MasterPass).

SMS jízdenka
SMS jízdenka je velmi jednoduchá aplika-
ce, jež vám usnadní cestování po 14 větších 
městech v České republice. V nabídce je 
Brno, Hradec Králové, Karlovy Vary, Liberec, 
Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, 
Sokolov, Tábor, Zlín, Otrokovice, Ústí nad La-
bem a České Budějovice. Díky aplikaci nemu-
síte zjišťovat, v jakém tvaru je nutné odeslat 
SMS zprávu. Stačí pouze kliknout na dobu, 
po kterou chcete po městě cestovat, a apli-
kace vše udělá za vás.

S cizími jazyky se v dnešní době setkáváme téměř na kaž-
dém kroku. Proto nám značně usnadní život, pokud zvlád-
neme dovednosti, které jsou potřebné alespoň k základní 
komunikaci. Pokud se nechceme domlouvat „rukama no-
hama“ jako v pravěku, můžeme využít širokou škálu apli-
kací a online překladačů.

Pro lidi, kteří neovládají cizí jazyk, jsou překladače velkým po-
mocníkem. Dnes umí tyto vymoženosti mnoho šikovných věcí: 
aplikace v mobilním telefonu překládají rovnou celé věty, umí 
překládat pomocí hlasového zadávání nebo dokáží věty vyge-
nerovat i přehrát se správnou výslovností.

Další možností jsou různé digitální překladače, které umí text 
naskenovat a přeložit. V  některých případech dokonce sta-
čí ukázat prstem na pokrm v jídelním lístku a překladač vám 
název jídla přeloží. Velkým ulehčením mohou být překladače, 
které simultánně překládají rozhovor lidí, kteří spolu hovoří 
jinými jazyky. Stačí zapnout ten správný jazyk a účastníci kon-
verzace se okamžitě domluví. 

Výrazným pomocníkem jsou jazykové překladače v zahranič-
ních muzeích nebo památkách, kde návštěvník může využít 
audio průvodce ve formě ovladače a sluchátek. Ovladač přiloží 
na symbolem označené místo a do sluchátek dostává překlad 
ve své mateřštině. Zároveň bývají k dispozici interaktivní pre-
zentace, v nichž si můžete vyhledat informace či pouštět videa 
a audia dle svého zájmu.

Appka Kiwi
Český vyhledávač letenek, hotelů 

a autopůjčoven, který těží zejména 
z toho, že při vyhledávání spojů 
kombinuje údaje od leteckých 
společností, které spolu běžně 

nespolupracují. Ve vyhledávači se 
dají nastavit různé možnosti pro 

místo odletu i příletu.

Kolo je velmi frekventovaný dopravní prostředek 
využívaný všemi věkovými kategoriemi. Stejně jako 
při chůzi, i při jízdě na kole jsou velkým pomocníkem 
různé mapové aplikace, díky kterým se lidé lépe ori-
entují v terénu. Zároveň jsou součástí těchto map 
různé plánovače, které hlasovými pokyny dovedou 
člověka z bodu A do bodu B. 

V některých městech zavádí městské úřady pro své 
občany službu týkající se půjčování kol. Po městě jsou 
rozmístěna kola, která si mohou občané zapůjčit pomo-
cí jednoduché aplikace v  mobilu. Díky QR kódu získají 
číselnou kombinaci, tou odemknou zámek, nasednou 
na kolo a jedou. Po ukončení jízdy ho na určeném místě 
znovu zamknou, zaplatí poplatek za půjčení a pokračují 
v plánované aktivitě.

CESTOVÁNÍ 
NA KOLE

CESTOVÁNÍ 
LETADLEM
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„A nezapomeň vyměnit Eura, v sobotu odjíždíme do 
Amsterdamu,” připomínala Eva Jirkovi před odjez-
dem na dovolenou. 

„Máme přece kartu, ne?” odvětil sebevědomě Jirka 
a strčil svou kreditní kartu Marii přímo před obličej.

Hned první den dovolené dostal Jiří šanci svou kartu 
využít, a to při koupi jednosměrné jízdenky v metru. Se-
bevědomě vybral správnou jízdenku, zmáčknul správná 
tlačítka a mašinka ho vyzvala k placení. Jiří mohl platit 
mobilem, a tak jezdil po skle jak řidič formule 1 se svým 
monopostem po okruhu. Dlouho se nic nedělo. Tedy 
krom toho, že se za nimi začala tvořit fronta, která se 
postupně zvětšovala. Nakonec Jiří potupně přenechal 
automat frontě a zpovzdálí sledoval, jak lidé při koupi 
lístků postupují. Dokonce ani nereagoval na uštěpačnou 
poznámku Evy: „Máme přece kartu, ne?”

Za chvíli naštěstí Jirkovi došlo, že musí vložit kartu do 
otvoru, který předtím neviděl. Pak ještě několik  minut 
zjišťoval, kterou stranou se tam karta vkládá a  jak se 
správně domačkává. Nakonec jeho úsilí přineslo ovoce 
v podobě vytoužené jízdenky. Jiří byl tak nadšený ze své-
ho úspěchu, že bez váhání vletěl do prvního vstupu na 
nástupiště. Eva se ho snažila zadržet, ale marně. Její man-
žel chtěl zkrátka mermomocí dohnat ztracený čas. A tak 
Evě nezbylo nic jiného, než manžela následovat. Načež 
mu nahoře suše oznámila, že si to namířil ke špatnému 
nástupišti. Sice pak přešli na to správné, ale v cílové sta-
nici je terminál nechtěl pustit ven z metra. Jirku to však 
nerozhodilo. Těsně se zavěsil za prvního člověka, který 
vycházel z metra a podařilo se mu tak projít ven. Po pěti 
minutách přemlouvání to samé provedla Eva. 

Z  této nešťastné epizody se Jiří bohužel moc nepoučil 
a  své „digitální dovednosti” předvedl ještě při odjezdu 
z  parkoviště u moře. Nejdřív vložil lístek do otvoru pla-
tebního terminálu a pak opět přejížděl mobilem po skle. 
Nakonec vytáhl kartu, kterou několikrát za sebou vložil 
do otvoru. Výsledek byl takový, že o lístek přišel. U výjez-
du mu poradil jeden z návštěvníků, aby zmáčknul tlačítko 
a domluvil se s ostrahou. Jiří se odhodlaně vrátil k plateb-
nímu terminálu, kde se s vervou pustil do mačkání růz-
ných tlačítek. Přitom do otvoru pronášel lámanou česko-
-ruštinou: „My majeme problema.” Nakonec vše musela 
vyřešit Eva poté, co se vrátila z toalety. V autě si pak ještě 
jednou pobaveně rýpla: „Hlavně, že máme tu kartu, viď?” 
Jiří upřeně hleděl na vozovku a mlčky se soustředil pouze 
a jen na řízení. 

Všem útrapám však ještě nebyl konec. Jiří netušil, že jeho 
týdenní limit na kartě je pryč. Při půjčování auta zapla-
til kartou 50 Euro za půjčení a  700  Euro padlo na vrat-
ný depozit za případné škody. To si s  hrůzou uvědomil, 
když přemýšlel nad tím, co se mu stalo na parkovišti. Se 
strachem v hlase pak Evě přiznal, že na kartě asi nic není. 
Ta jen ironicky utrousila: „Hlavně, že tu kartu máme, že?” 
A pak Jiřímu se smíchem strčila před obličej tu svojí. Poté 
mu oznámila, že Eura přece jen před dovolenou vyměni-
la. Jistota je jistota.

MÁME PŘECE 
KARTU...

Řada tzv. inteligentních aut funguje v dnešní době jako je-
dinečný digitální nástroj. Řidič si v mobilu nastaví cíl ces-
ty a pošle tuto informaci do autonavigace, což je elektro-
nický přístroj, který využívá signál z družic GPS a slouží 
k snadnému dosažení vybraného cíle. Po nastavení cíle si 
řidič odemkne auto mobilem, nastartuje a autonavigace 
ho dovede nejkratší cestou k cíli. 

Během cesty pomáhá auto řidiči cestovat bezpečně. Upozor-
ňuje ho na vybočení, pomáhá mu dodržovat správný rozestup, 
ukazuje mu, kam má jet a jakou rychlostí a upozorňuje na 
dopravní problémy. Hlasitost dopravních upozornění v  rádiu 
může řidič zesílit pomocí svého hlasu. Inteligentní auto také 
upozorní na stav nádrže. Pokud dochází palivo, tak zjistí, kde 
jsou benzinové pumpy a jaké jsou na nich ceny pohonných 
hmot. Při placení může řidič zaplatit mobilním telefonem, ve 
kterém má nahranou svou platební kartu.

Mezi další vychytávky patří parkovací aplikace, které najdou 
v  okolí cíle volné místo a řidiče tam nasměrují. Ten poté jen 
zaparkuje a mobilem zaplatí parkovné, které může v  případě 
potřeby online prodloužit. Druhou možností jsou parkovací 
automaty, kam řidič zadá poznávací značku svého auta, dobu 
parkování a zaplatí kartou, chytrým telefonem nebo hodinkami. 

V některých městech je možné využít tzv. online garáže. Doma 
si řidič zarezervuje garážové místo podle nejvhodnější lokality, 
termínu a času příjezdu a odjezdu. Během chvilky dostane te-
lefonní číslo, které poslouží k vjezdu do garáže. Po příjezdu ke 
garáži ho jen vytočí a po otevření vrat zaparkuje.

CESTOVÁNÍ 
AUTEM
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Jízdní řády, které provozuje vydavatelstvím MAFRA, mů-
žete používat zdarma, pokud vám nevadí reklamy. Při 
vyhledávání musíte být připojeni k internetu, aplikace 
totiž neumí pracovat offline. (Verze bez reklamy stojí 
49 Kč/rok). 

IDOS je při používání velmi intuitivní a spolehlivě najde 
veškeré spoje, které hledáte. Pomocí této aplikace si 
také můžete jednoduše koupit SMS jízdenku. Přes od-
kaz se dostanete k předvyplněné šabloně, kterou stačí 
jen odeslat. Také si můžete nastavit zobrazení upozor-
nění několik minut před odjezdem spoje. V Praze aplika-
ce ukazuje i zpoždění autobusů MHD.

IDOS 
JÍZDNÍ ŘÁDY

MAPY.CZ /pro turisty
Českým lídrem v této oblasti jsou Mapy.cz, které nabízí of-
fline i online verzi. Naši republiku mají zpracovanou v ně-
kolika tematických verzích (turistická, zimní, letecká, ...), 
přičemž země světa a Evropy lze stahovat i po menších cel-
cích (regionech, spolkových zemích, ...). V případě staže-
ní do telefonu lze použít offline hlasovou navigaci, hledat 
konkrétní místa a plánovat trasy.

Online verze nabízí i spoustu dalších vymožeností pro ces-
ty: tipy na výlety, jízdní řády z konkrétních zastávek, ceny 
PHM, vodácké informace pro ČR (sjízdnost řek a jezů) či 
vyznačené parkovací zóny pro ČR. Do mapy je též možné 
vkládat fotografie z daného místa nebo recenze. Zejména 
kvalitní zobrazení sítě turistických tras a cyklostezek po-
může s naplánováním výletu stejně jako možnost vyhledat 
ubytování ve vybrané lokalitě nebo zjistit otevírací doby 
nejbližší památky.

GOOGLE MAPS, 
WAZE /pro řidiče
Jednou ze světově nejstahovanějších aplikací vůbec jsou Goo-
gle Maps. Nabízejí kvalitní offline i online navigaci a recenze 
s názory uživatelů. Základní varianta bývá předinstalovaná ve 
všech chytrých telefonech se systémem Android. Navigovat 
lze při jízdě autem, vlakem, na kole, letecky i při pěší chůzi.

Pokud si spustíte navigaci online, dozvíte se důležité informace 
o hustotě provozu a silničním dění (nehoda, objížďka, výmol, ...). 
Systém tak podle dostupných informací neustále přepočítává 
nejrychlejší trasu k cíli. Před lety společnost zakoupila i úspěšný 
startup Waze, který nabízí navíc ještě upozornění na radary. 
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