
Nevím jak vy, ale já jsem na Macu vždy měl rád různá rozšíření pro Safari či Chrome. 
Jednoduché aplikace či utility, které vám zpříjemňují každodenní práci, například 
chytré překladače, automatické korektury, blokátory reklam či vychytávky pro 
efektivnější práci. Na iPadu a iPhonu nic takového neexistovalo. Vše změnil nový 
patnáctkový operační systém. Nyní si skrze App Store můžete nainstalovat podobné 
appky i do iPadOS 15 a iOS 15 v rámci Safari. Jak na to? A co vyzkoušet?

Nejlepší rozšíření Safari 
pro iPadOS 15 a iOS 15

Recenze  iOS  Filip Brož
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J eště jednou podotýkám, že tato rozšíře-
ní jsou určena primárně pro Safari. Pokud 
hledáte rozšíření například pro Chrome či 
jiné aplikace, musíte hledat v jejich zdro-

jích. Já budu popisovat aplikace pouze pro Safari, 
a to jak na iPhonu tak i iPadu.

V zásadě se stačí podívat, zda už nějaké aplikace, které 
obsahují rozšíření (chytré funkce) nemáte nainstalova-
né. Vše vidíte v rámci NastaveNí – safari – rozšířeNí. 
Následně stačí jen tyto funkce zapnout či povolit.

Následně, když půjdete do Safari, tak naho-
ře v liště pro zadávání adresy vidíte ikonu „dílku 
puzzle“, hned vedle tlačítka pro obnovení stránky. 
Když na to kliknete, ihned vidíte dostupná rozší-
ření či další akce. Dle kontextu použití se buď akti-
vují na pozadí automaticky, nebo je musíte spustit. 
U některých rozšíření musíte rovněž udělit opráv-
nění či nastavit akce, například dobu trvání u blo-
kátoru reklam a nevhodného obsahu.

Mně osobně se líbí, že Apple v rámci App Store 
věnuje rozšířením samostatnou stránku. Stačí na stej-
ném místě v NastaveNí dole kliknout na tlačítko Další 

rozšířeNí. Můžete se zde snadno inspirovat. Na dru-
hou stranu nejsou zde všechny aplikace a občas je 
potřeba hledat. Tohle je můj výběr.

BLOKÁTORY OBSAHU A REKLAMY
Nejednou jsem na stránkách magazínu iPure vyzdvi-
hoval aplikaci 1Blocker. Ta umí blokovat nejen rekla-
my, ale i nevhodný obsah, sociální sítě, trackery, či 
lze nastavit vlastní pravidla. Tato aplikace podporu-
je i nová rozšíření, a to na iPhonu i na iPadu. Stačí ji 
jen stáhnout, zapnout a povolit. O vše ostatní se stará 
sama. U stránek si jen můžete nastavit vlastní pra-
vidla, například dobu blokování (jeden den či více), 
anebo některé stránky zařadit na tzv. „white list“, kdy 
nechcete nic blokovat a naopak reklamu chcete vidět. 
1Blocker umí blokovat i cookies a různé pop‑upy.

Velmi podobná aplikace je i Hush, kterou jsem 
objevil teprve nedávno. Specializuje se přede-
vším na cookies. Máte dost přijímání cookies a dal-
ších pravidel GPDR na každé webové stránce? Tahle 
appka to udělá za vás, tedy už na vás nic nebu-
de vyskakovat. Dle vývojářů si zakládají na bezpečí 
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https://apps.apple.com/cz/app/1blocker-ad-blocker-privacy/id1365531024?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/hush-nag-blocker/id1544743900?l=cs


a otevřenosti, tedy žádné další nákupy. Fajn je, že 
aplikaci naleznete i na GitHub, a to včetně kódu 
a dalších podrobností. Evidentně vývojáři nemají co 
tajit a preferují otevřenost a důvěru.

Blokování obsahu je velké téma. I z toho důvo-
du naleznete v App Store mnoho dalších aplika-
cí. Za sebe musím říct a doporučit, že vám stačí 
jedna/dvě aplikace. Nemá smysl jich používat více. 
Pokud chcete jiné, mrkněte například na BlockBear!, 
AdBlock a další. Všechny v zásadě fungují stejně.

VIDEO S PIPIFIER
Aplikaci PiPifier jsem rovněž v iPure zmiňoval. 
Jednoduchá appka pro přehrávání videí v režimu 

obraz v obraze. Když v Safari spustíte jakékoliv 
video a kliknete na toto rozšíření, spustí se obraz 
v obraze, tedy můžete Safari zavřít a jít do jiné apli-
kace. Video přitom uvidíte v rohu svého iPadu, 
můžete si ho upravit a přesunout, kam potřebujete. 
Ideální nejen pro YouTube, ale i další weby.

ÚPRAVA VZHLEDU
Pokud jako já máte rádi tmavý režim a černá poza-
dí, zkuste rozšíření Noir – Dark Mode for Safari. 
Jednoduše si nastavíte, které weby chcete mít 
v tmavém či světlém pozadí. Tmavé můžete mít 
klidně naprosto všechno. Noir se navíc umí přizpů-
sobit barvám daného webu a nabídnout vám tak 

Nejednou jsem na stránkách magazínu iPure vyzdvihoval 
aplikaci 1Blocker. Ta umí blokovat nejen reklamy, ale i nevhodný 
obsah, sociální sítě, trackery, či lze nastavit vlastní pravidla.
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https://apps.apple.com/cz/app/blockbear/id1023924541?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/adblock/id691121579?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/pipifier/id1234771095?l=cs
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optimální čtenářský zážitek. Pokud čtete před spa-
ním, je to doslova povinnost.

KOREKTURA S GRAMMARLY
Pokud píšete v Safari anglicky, vyhledává-
te nějaké texty, bude se vám hodit aplika-
ce Grammarly – Grammar Keyboard. Tohle roz-
šíření mám nainstalované i na svém Macu. 
Grammarly jednoduše kontroluje váš pravopis 
a případné chyby. Pomůže vám i s interpunkcí či 
napříč dalšími aplikacemi. Grammarly se totiž 
přidá do vašich klávesnic a můžete si ji tak kdy-
koliv zapnout.

MOMENTUM, TAK TROCHU JINÁ 
ÚVODNÍ STRÁNKA
Tohle rozšíření mě velmi potěšilo. Představte si 
úvodní Safari stránku, která vás pozdraví, ukáže 
vám čas, počasí, denní úkoly, mantru a ještě pěkný 
obrázek k tomu. Umí zapnout časovač pomodo-
ro a zlepší vaši efektivitu a soustředění. To vše je 
Momentum.

Fajn rozšíření, které si můžete zdarma stáh-
nout z App Store. Následně si vytvoříte účet a kdy-
koliv když kliknete na rozšíření Momentum, spustí 
se vám tahle fajn obrazovka. Tu si můžete vyla-
dit k obrazu svému – přidat si tam jeden hlav-
ní úkol dne, mantru či slavný citát, vlastní obrá-
zek, nastavit otevírání linků a tak dále. Je to taková 
multifunkční vychytávka, která funguje a vypadá 
velmi dobře. Fajn je i počasí, a to včetně předpovědi 
na další dny. Vřele doporučuji vyzkoušet.

DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ
Tím výčet samozřejmě nekončí. Pokud používáte 
správce hesel 1Password, tak i ten tu naleznete. Také 
můžete zkusit spoustu různých čteček na tvoření 
linků a odkazů. Také jsou zde komplexní překladače 
nebo vyhledávače. Je jisté, že další aplikace a rozšíření 
budou postupně přicházet s novými aplikacemi.

Většina rozšíření funguje jak na iPadu, tak i iPho-
nu či Macu. Konečně je tak všude vše stejné a na co 
jste zvyklí na svém počítači, to máte k dispozici 
i na tabletu a telefonu. D
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https://apps.apple.com/cz/app/grammarly-grammar-keyboard/id1158877342?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/momentum/id1564329434?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/1password-password-manager/id568903335?l=cs

