
Instalace Adobe Digital Editions (ADE) na počítač 

Elektronická knihovna ebrary umožňuje registrovaným uživatelům NK ČR vypůjčovat si e-knihy obsažené 
v ebrary. Bližší informace o výpůjčkách z ebrary naleznete na stránkách NK ČR a také v souborech „ebrary 
vypujcky.pdf“ a „ebrary vypujcky navod.pdf“ uložených na této čtečce ve složce Návody. Podmínkou pro 
výpůjčky z ebrary je, aby byl na vašem počítači nainstalovaný program Adobe Digital Editions. E-knihy 
z ebrary je také možné používat na čtečkách a dalších zařízeních, které podporují Adobe Digital Editions, 
jejich přehled je uveden na stránkách společnosti Adobe. U zařízení Apple je nutné nainstalovat Bluefire 
Reader. Další informace o používání ADE a Adobe ID najdete na 
http://www.adobe.com/products/digitaleditions/faq/.  
Návod popisuje instalaci ADE při použití prohlížeče Internet Explorer 8. Program Adobe Digital Editions 
(ADE)  je možné zdarma nainstalovat na váš počítač z adresy 
http://www.adobe.com/products/digitaleditions/ kliknutím na tlačítko Install.  

 
V dalším kroku je nutné kliknout na tlačítko Install, případně Cancel pokud chcete instalaci ADE zrušit a na 
další obrazovce potvrdit instalaci kliknutím na tlačítko  Yes.  



 
 
 
 
 
 
 
Dále následují kroky, v nichž potvrzujete, které komponenty ADE mají být na váš počítač nainstalovány a na 
jaké místo ve vašem počítači. 

 
 
 
 



 
 
 
V následujícím kroku si přečtěte podmínky využívání ADE a pokud s nimi souhlasíte, klikněte na tlačítko I 
Agree. 

 
Po potvrzení podmínek využívání ADE se na vašem počítači otevře program Adobe Digital Editions a 
zároveň se otevře okno nazvané Adobe Digital Editions  - Setup Assistant.  Pokud chcete ADE začít na svém 
počítači používat, přečtěte si informace o licenčních podmínkách uvedené v tomto okně a klikněte na 
tlačítko Continue.  

 
Další krok, který pro aktivace programu Adobe Digital Editions na svém počítači musíte provést, je 
autorizace programu ADE vaším Adobe ID. Pokud Adobe ID dosud nemáte vytvořené, klikněte na odkaz get 
an Adobe ID online. Vytvoření Adobe ID nabízí společnost Adobe zdarma.  



Pokud jste si Adobe ID již dříve vytvořili, přihlaste se vaším Adobe ID do políček v části Authorize Computer 
a klikněte na tlačítko Activate.  Po splnění tohoto kroku si již můžete na váš počítač, kde máte 
nainstalovaný a již autorizovaný program ADE, vypůjčovat e-knihy, které pro provedení výpůjčky vyžadují 
existenci právě tohoto programu na počítači, tj. daná databáze používá pro své dokumenty ADE jako tzv. 
DRM ochranu. 

 
 
 
 
Vytvoření Adobe ID 
Pokud své Adobe ID dosud nemáte vytvořeno a v předchozím kroku jste klikli na odkaz get an Adobe ID 
online, zobrazí se vám níže uvedený formulář. Vyplnit musíte všechna políčka označená hvězdičkou. Po 
vyplnění formuláře klikněte na tlačítko Continue  na konci stránky. 



  
 
 
 
 
 
Nyní můžete program Adobe Digital Editions na svém počítači znovu otevřít, pokud jste na tomto počítači 
ADE dosud neautorizovali, automaticky se zobrazí výše popsané okno, v němž můžete v části Authorize 
Computer vyplnit svoje Adobe ID, tj. svoji e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro vytvoření svého 
Adobe ID, a kliknout na tlačítko Activate. 
Program ADE se připojí k serveru společnosti Adobe a program ADE na vašem počítači autorizuje. Poté co 
autorizace proběhne, klikněte na tlačítko Finished, program ADE se již na počítači otevře a můžete ho začít 
využívat např. pro výpůjčky e-knih z ebrary. Se svým Adobe ID můžete autorizovat až šest zařízení (domácí 
počítač, notebook, čtečku, iPad …).  

 
 

Pro zrušení autorizace ADE na počítači otevřete nejdřív program Adobe Digital Editions a zmáčkněte 
kombinaci kláves Shift+Ctrl+D. Neautorizovaný program ADE můžete kdykoliv později znovu autorizovat, 



stačí ADE na počítači znovu otevřít. Objeví se obrazovka s požadavkem na autorizaci (viz výše), do které 
vyplníte Adobe ID. 
 

  
 


