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Vítejte mezi čtenáři deníku Lidové noviny. 

   Nejstaršího deníku u nás, který se jako první začal prodávat v aplikaci pro iPad a iPhone. Věříme, že 
vám aplikace Lidové noviny DIGITAL EDITION poskytne dostatek informací prostřednictvím zpráv, 
anylýz a komentářů, které jinde, než v deníku Lidové noviny nenajdete. Abyste si čtení Lidových novin 
v aplikaci LN DIGITAL EDITION opravdu užili, přinášíme vám tento jednoduchý návod s přehledem 
všech funkcí, které aplikace nabízí. 
   Nejnovější verze aplikace mimo jiné podporuje funkci kiosek a airprint. Najdete v ní fulltextové 
vyhledávání napříč staženými čísly i těmi na serverech LN, jednoduše ovladatelné vícenásobné záložky. 
A mnoho dalších vlatností, které dělají z LN DIGITAL EDITION jedinečnou záležitost. Už teď 
připravujeme další novinky pro příští verzi a uvítáme vaše nápady a postřehy. Stačí se s námi spojit 
prostřednictvím e-mailové adresy app@lidovky.cz.

Váš tým LN.
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Co App nabízí

Digitální edice Lidových novin je navržena pro co nejkomfortnější čtení textů a prohlížení obrazových 
materiálů v prostředí iPadu a iPhonu. Ovládání je co nejjednodušší a pokud možno intuitivní. Jestli si 
ale nejste jistí, prostudujte tento návod. Pokud přesto narazíte na problém, kontaktujte nás prosím na 
telefonním čísle 225 555 533 nebo na adrese app@lidovky.cz. Pro nejrychlejší kontakt slouží tlačítko 
Odeslat dotaz  umístěné na okně nápovědy vlevo dole. Otevře e-mailový klient a předvyplní zároveň 
základní informaci o verzi aplikace a vašeho zařízení pro lepší diagnostiku problému.

Důležité odkazy

1 Ochrana osobních údajů

2 Pravidla užívání

Co všechno tedy v aplikaci najdete?

1 Moderní podobu LN přízpůsobenou na míru vašemu iPadu, iPhonu nebo iPoduTouch.

2 Klasiku: kompletní obsah Lidových novin tak, jak je znáte, ve formátu PDF.

3 Archiv novin, které jste si koupili.

4 Možnost číst a prohlížet Lidové noviny v originálních designech pro vertikální i horizontální 
polohu.

5 Rozšířený počet fotogra+í v galeriích a jejich rychlé procházení v režimu V obrazech

6 Možnost fulltextového vyhledávání v iPadu i v archivu na serveru LN

7 Vícenásobné záložky
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8 Možnost nastavení jasu přímo z aplikace, navíc nezávisle na zbytku zařízení

9 Možnost tisku článku rovnou z aplikace pomocí funkce AirPrint (pouze na tiskárnách, které ho 
podporují)

10 Jednoduchý přehled počasí v ČR

11 A jedna (online) věc navíc: nejčerstvější hlavní zprávy z portálu Lidovky.cz v podobě Breaking 
News s možností rozkliknutí  a okamžitého čtení (pouze pokud jste online)



Jak App funguje
1) Úvodní obrazovka

Uvidíte ji tak na 10 sekund po zapnutí aplikace. Na pozadí se nejen startuje aplikace, ale zároveň stahuje 
titulní stránka nejčerstvějšího vydání (pokud ho už nemáte stažené). Když už aplikace běží na pozadí, 
při její opětovné aktivaci se dostanete rovnou na poslední rozečtenou část.

2) Titulní stránka novin

Jakmile ji uvidíte, můžete začít číst a prohlížet fotogra+e. Mezitím se na pozadí stahuje zbytek vydání (a 
pod logem se místo záložek rubrik zobrazuje „teploměr“). Jakmile se objeví záložky s rubrikami, máte k 
dispozici zbytek novin. Podle rychlosti připojení by to mělo trvat okolo minuty na rychlé 3G, na Wi-Fi 
méně. Pozor: rychlost datového toku přes GPRS a EDGE není pro stahování velkých objemů dat 
vhodná!

K dalšímu čtení si můžete vybrat i čtečku PDF (tam najdete LN v podobě, jak je znáte z tra+ky). PDF 
reader spustíte poklepem na obrázek titulní strany papírových novin, magazínu Pátek nebo na ikonu 
PDF ve spodním menu.



 

3) Čtení novin ve verzi pro iPad

Stránky jsou rozdělené do stejných rubrik jako papírové LN. Neslouží však ke čtení celých článků, ale 
jako přehledná nabídka textů (i obrazového materiálu). Listovat můžete vodorovně po jednotlivých 
stránkách, po rubrikách v menu pod logem (tažením prstu posouváte celé menu vodorovně) nebo se 
můžete navigovat po jednotlivých sešitech (tak jak jsou v tištěném vydání) tlačítky v záhlaví.

Stránky mají speci+cký design jak pro vertikální, tak pro horizontální polohu.



4) PDF prohlížeč

Nabízí klasickou podobu LN. Při prvním stahování vydání v PDF se dole v menu zobrazuje indikátor 
stavu. Celý proces trvá opět něco okolo minuty na rychlém 3G připojení, na wi-+i méně. Ve vertikální 
podobě se zobrazují stránky jednotlivě, v horizontální v panoramatických dvojicích. To je efektní 
obzvlášť u magazínů Pátek a Esprit. V obou polohách můžete v PDF libovolně zvětšovat a zmenšovat. 
Pár tipů: při poklepu na PDF se z výchozího rozlišení formát upraví tak, aby se na šířku displeje vešly 
právě 3 sloupce vertikálně, nebo 4 horizontálně.

Když chvilku podržíte prst na displeji, vyjede vám horní a dolní menu (s minigalerií stránek), podobně 
jako v iBooks.

Pokud obsahuje vydání novin i magazín nebo jiné speciální přílohy, přeskočíte mezi nimi tlačítkem v 
horním menu. Stejně funguje i záložka na konci novin / začátku magazínu.

5) Čtení článků ve verzi pro iPad

Po rozkliknutí článku se vám text otevře v režimu pro pohodlné čtení. Listujete v něm horizontálně jako 
v knize, tedy přehledněji než při nekonečném vertikálním rolování na webu. Počet stránek a délku textu 
navigují tečky na spodním okraji. Velikost zobrazeného písma si můžete upravit v několika krocích 
znamínky + - nad textem tak, jak Vám nejlépe vyhovuje.

Článek si můžete také založit záložkou (aktivní je zelená). Přímo v okně článku můžete upravit jas, aniž 
byste tím ovlivnili nastavení jasu v ostatních aplikacích iPadu (iPhonu). Článek si můžete také 
vytisknout, pokud jste na WiFi s tiskárnou která podporuje funkci AirPrint.



6) Prohlížení fotek, galerií a infogra'k

Obrazový doprovod k článkům si můžete rozkliknout až do celoobrazovkového zobrazení. To je pouze 
horizontální (protože drtivá většina obrázků je naležato). Pokud je ve fotce či infogra+ce ikonka 
fotoaparátku, není k článku připojen jen jeden obrázek, ale celá galerie, kterou se lze horizontálně 
posouvat od obrázku k obrázku. Ikonkou pro popisku si můžete text k obrázku zobrazit, nebo naopak 
skrýt, aby vám nepřekážel.

Pokud si chcete rychle prohlédnout všechny fotogalerie, použijte prohlížecí mód V obrazech (ikonka v 
menu vpravo dole). Všechny články s fotogaleriemi, případně zajímavými fotogra+emi tam najdete 
přehledně seřazené.



7) Vyhledávání v textu

Fulltextový vyhledávač - ikona lupy vpravo nahoře - umožňuje hledání v textu nejen ve vydáních, která 
máte stažená v iPadu, ale v celém archivu aplikace (od 1. 5. 2011) na našich serverech. Barevně je pak 
rozlišeno:

tmavozelená - máte v iPadu

světlezelená - máte zakoupeno, ale musíte znovu stáhnout

šedá - je k dispozici na serveru, musíte zakoupit

červená - bylo na serveru, ale není (z nějakého důvodu) k dispozici

Podle potřeby pak můžete hledaný článek otevřít, znovu stáhnout nebo dokoupit.

8) Archiv a nakupování

Archiv má podobu běžného kalendária a lze v něm listovat po měsících. U jednotlivých vydání si 
můžete tlačítkem koupit a stáhnout libovolné z nich. Pohodlnější a levnější však je vybrat si předplatné s 
volbou platby jednou měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Ke starším koupeným vydáním se můžete 
kdykoliv vrátit. Máte je ve svém iPadu či iPhonu, a můžete je proto číst a prohlížet i offline (v letadle, v 
metru, na horách). Stará vydání lze smazat a uvolnit si místo na disku. My vám je ale ještě nejméně rok 
budeme archivovat a vy si je můžete kdykoliv znovu stáhnout (samozřejmě že již zdarma). U posledního 
vydání si modrým tlačítkem „Obnovit“ můžete dodatečně stáhnout poslední (aktualizovanou, 
opravenou) verzi vydání, pokud je k dispozici.

Když chcete uvolnit místo na disku, můžete odmazat jednotlivá vydání červeným křížkem v pravém 
horním rohu. 



Ovládací prvky
1) Navigace ve vydání

Na PDF verzi (včetně magazínů) se lze odkudkoliv dostat

A) kliknutím na ikonu PDF ve spodním menu
B) kliknutím na obrázek titulní strany novin
C) pokud je součástí vydání i magazín Pátek, Esprit nebo nějaká speciální příloha, tak poklepem na 
obrázek nahoře vlevo od loga

  

Elektronická verze je rozdělená do sešitů a rubrik, podobně jako papírové noviny:

1 Úplně nahoře se lze navigovat po sešitech, jak je znáte z tištěného vydání.

2 Záložky s rubrikami lze horizontálním tažením prstu posouvat zleva doprava, kliknutím na 
rubriku pak vyberete příslušnou část novin.



2) Dolní menu:

Aktuální číslo
Z jakéhokoliv čísla se vrátíte k aktuálním novinám. 

Archiv & předplatné
Přístup ke kalendáriu, kde je možné vybírat mezi vydáními LN, kupovat nová, mazat nebo znovu 
stahovat stará. 

PDF
Prohlížení kompletního vydání LN včetně magazínů Pátek a Esprit v klasickém formátu PDF. POZOR: 
stahování balíku s PDF může při pomalejším připojení (GPRS, EDGE) trvat až několik minut. 

Záložky
Pokud jste si při čtení založili některý článek (záložkou nahoře v článku), touto ikonou se k němu 
můžete vrátit klidně i za několik dní. Maximální počet záložek je 10. Mazat je můžete buď rovnou v 
článku, ke kterému náleží, nebo v seznamu záložek pod touto ikonkou tažením prstem po záložce 
zprava doleva (jako mazání e-mailů v mailovém klientu).



Nápověda
Touto ikonkou jste se dostali právě sem. A dozvíte se tu všechno o tom, jak tahle aplikace funguje. 

V obrazech
Všechny fotogalerie v právě rozečteném vydání jsou tu rychle k dispozici. 

3) Horní menu

Home
Návrat na titulní stránku právě čteného čísla. 

Nastavení
Podle okamžité potřeby můžete jednoduše přidat nebo ubrat jas pro pohodlné čtení, aniž byste museli 
do centrálního nastavení iPadu a aniž byste měnili jas pro ostatní aplikace. 



Hledání
Fulltextový vyhledávač. Rychle vyhledává ve stažených číslech v iPadu i v celém archivu LN Digital 
Edition na serverech LN. (Podrobněji viz kapitola Jak App funguje / Vyhledávání v textu.)

4) Ovládání článku

Sdílení
Ukázku textu můžete poslat e-mailem, můžete se podělit s přáteli na Facebooku, Twitteru. Pokud jste 
připojeni do WiFi sítě, ve které je tiskárna podporující funkci AirPrint, můžete si článek rovnou 
vytisknout.

Záložka
Libovolný článek si můžete založit (záložkou nahoře v článku) a vrátit se k němu klidně i za několik dní 
(záložkou v dolním menu). Aktivní záložka je zelená.

Zvětšení/zmenšení písma
Přizpůsobte si velikost fontu stavu svého zraku. 



Nastavení jasu
Podle okamžité potřeby můžete jednoduše přidat nebo ubrat jas pro pohodlné čtení, aniž byste museli 
do centrálního nastavení iPadu a aniž byste měnili jas pro ostatní aplikace. 

Zavření okna
Z okna pro čtení můžete vyskočit jeho zavřením křížkem nebo libovolnou volbou v dolní menu. 

5) Ostatní ovládací prvky

Breaking news
Kliknutím na záložku Aktuálně se vysune pásek, ve kterém běží upoutávky na nejčerstvější a 
nejdůležitější zprávy, které jsou zatím jen na webu Lidových novin. Kliknutím na pásek zobrazíte 
avizovanou zprávu ve vestavěném okně prohlížeče, ze kterého se snadno vrátíte zpět k rozečtenému 
obsahu… 

… a opakovaným kliknutím můžete pásek se zprávami opět schovat.



Navigační puntíky
Poznáte podle nich počet stránek v rubrice nebo fotek v galerii. A na které z nich zrovna jste. 

Fotogalerie
Ikonka foťáčku upozorňuje, že ke článku není připojena jen jediná fotka nebo infogra+ka, ale celá 
galerie. 

Popiska k fotce
Klepnutím na ikonu popisku buď zobrazíte, nebo skryjete, aby vám nerušila výhled. 

6) Nákupy a hledání v archivu

Archiv má podobu běžného kalendária a lze v něm listovat po měsících.

Tímto tlačítkem vyvoláte nabídku předplatného s volbou platby jednou měsíčně/čtvrtletně/ročně.



Tlačítko Vložit kód slouží pro nákupy přes speciální prodejní portál Lidových novin. S Apple 
AppStorem nijak nesouvisí.

Tlačítkem Koupit lze zaplatit a stáhnout libovolné jednotlivé vydání.

Tlačítkem Stáhnout lze stáhnout již zaplacené (např. v rámci předplatného) a ještě nestažené nové, nebo 
naopak již smazané starší vydání.

Tlačítkem Přečíst se můžete vrátit ke staršímu vydání. Křížkem lze stará vydání mazat a uvolnit si místo 
na disku. TIP: ještě nejméně rok vám je budeme archivovat a vy si je můžete kdykoliv znovu stáhnout 
(samozřejmě že již zdarma).



U posledního vydání si modrým tlačítkem Obnovit můžete stáhnout poslední verzi vydání (protože v 
průběhu výroby tištěných novin mezi 22.-24. hodinou dojde k aktualizaci obsahu a do 24 hodin k 
opravám případných chyb či nepřesností).

Tipy a otázky

Tipy

                   

Na iOS 4 i 5 běží spuštěná aplikace permanentně na pozadí. Pokud byste měli pocit, že se začala chovat 
nekorektně, a chtěli byste ji restartovat, nestačí ji jen skrýt stisknutím tlačítka Home. Ještě musíte 
dalším dvojklikem na tlačítko Home zobrazit lištu se spuštěnými aplikacemi (multitasking), na 
příslušné aplikaci chvíli podržet prst, až se rozvlní a zobrazí červené minus v levém horním rohu (viz 
obrázek). Tím se teprve aplikace skutečně vypne a může být znovu restartována.

Časté otázky

1 Co znamenají dva týdny zdarma?
Po celé první dva týdny si můžete stáhnout každé nové vydání a nemusíte za něj platit. Pokud si 
ale chcete stáhnout nějaké vydání z archivu, musíte si jej koupit. Až vyprší zkušební doba, 
můžete kupovat každé nové číslo zvlášť, nebo si vybrat výhodnější předplatné s platbou měsíčně, 
čtvrtletně nebo ročně.

2 Jak dlouho budu mít přístup k zakoupeným novinám?
Dokud si je z tabletu nebo telefonu nevymažete. A i tehdy si je po dobu nejméně jednoho roku 
můžete stáhnout z našich serverů bezplatně znova.

3 Proč mám za elektronickou verzi LN platit, když mám zprávy na Lidovky.cz zadarmo?
Protože digitální edice LN není internet. Máte v ní přístup ke zprávám, i když jste offline, na 
internetu ne. Můžete se vrátit i ke starším textům - to na internetu příliš nejde. Digitální LN 



obsahují mnoho kvalitních textů - analýz, komentářů, esejí, které na bezplatném internetu 
nenajdete. Součástí placených LN jsou i magazíny Pátek a Esprit, které nejsou na internetu 
publikovány. A navíc třeba fotogra+e a infogra+ky přizpůsobené plnému rozlišení vašeho 
displeje.

4 Kdy je k dispozici nové vydání?
Po 22. hodině. Díky tomu si můžete už večer přečíst, co se bude na zpravodajských 
internetových serverech psát až ráno - až převezmou některé texty z tištěných vydání.

5 Když mám koupené LN na iPhone, můžu se nějak přihlásit i na jiném iPhonu nebo iPadu?
Zakoupená vydání LN jsou pochopitelně plně přenosná mezi všemi vašimi osobními 
iZařízeními. Stačí použít tlačítko Obnovit v nabídce předplatného a řídit se následujícím 
dialogem.

6 Jaká je průměrná velikost stahovaných souborů? 
Soubory jsou optimalizovány tak, aby byla doba stahování co nejkratší při co nejvyšší kvalitě 
výsledku. Přesto velikost výsledného souboru je značně proměnlivá v závislosti na počtu 
přidaných fotogalerií a složitosti připojených infogra+k. Přibližně má základní elektronické 
vydání 10 MB. K tomu cca 10 MB PDF a cca 10 MB PDF magazínu Pátek nebo Esprit. 
Dohromady je to tedy 20-30 MB denně.
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