
 
Výpůjčky e-knih z ebrary 
 
E-knihy z ebrary je možné vypůjčit na zařízení (počítač, čtečka …), na kterém je nainstalovaný Adobe Digital Editions 
(ADE) a autorizovaným vaším Adobe ID, více informací o pravidlech výpůjček z ebrary najdete na 
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ebrary_vypujcky.htm nebo v souboru „ebrary vypujcky.pdf“, 
průběh instalace Adobe Digital Editions a vytvoření Adobe ID je popsán v souboru „instalace ADE.pdf“, propojení 
čtečky s počítačem a přesun vypůjčených knih z ebrary z počítače na čtečku v souboru „ADE ctecka.pdf“. 
Odkaz na elektronickou knihovnu ebrary najdete na stránkách NK ČR (http://www.nkp.cz > Katalogy a databáze > 
Licencované online databáze > odkaz online licencované databáze > vybrat ze seznamu ebrary nebo 
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#ebrary). Záznamy e-knih z ebrary jsou také součástí 
Elektronického katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc).  
 

Jak si vypůjčit e-knihu z ebrary na počítač, na kterém je nainstalovaný Adobe Digital Editions 

Knihu, kterou byste si chtěli z ebrary vypůjčit, si můžete vyhledat v Elektronickém katalogu NK ČR nebo přímo 
v ebrary. U vybrané e-knihy klikněte na tlačítko Download. U vybraných nakladatelství není v ebrary výpůjčka 
povolena, jejich aktuální přehled naleznete na stránkách ebrary (http://support.ebrary.com/?p=1089), tento přehled 
také aktualizujeme na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ebrary_vypujcky.htm. 

 
Pro výpůjčky e-knih z ebrary je nutné, aby byl každý uživatel identifikován. Pokud do ebrary vstupujete z počítače NK 
ČR, je nutné se v ebrary nejprve přihlásit v Centrální autentizační službě NK ČR pomocí přihlašovacího jména a hesla, 
které používáte i pro přístup do Elektronického katalogu NK ČR - báze NKC nebo pro vzdálený přístup, odkaz „Sign In“ 
pro přihlášení naleznete na stránkách ebrary v pravém horním rohu. Pokud na tlačítko Download kliknete a dosud 
jste se do ebrary nepřihlásili, ebrary vás na nutnost přihlášení upozorní.  Pro úspěšné přihlášení  do Centrální 



autentizační služby NK je nezbytné, aby byl čtenářský průkaz platný a bez přestupků (neprodloužené výpůjčky, 
nezaplacené pokuty atd.). 
Pokud do ebrary vstupujete pomocí vzdáleného přístupu, vaše identifikace již proběhla a systém vás o další zadání 
vašich údajů nemusí žádat. 

 
 
Po úspěšné identifikaci uživatele se již automaticky nabízí okno, ve kterém si můžete buď uložit maximálně 40 stran 
z vybrané knihy ve formátu pdf  (takto vytvořené pdf není chráněno pomocí žádné DRM ochrany) nebo si e-knihu 
vypůjčit. 



 

 
Vypůjčovanou e-knihu můžete rovnou Otevřít v programu Adobe Digital Editions nebo Uložit na vybrané místo na 
počítači, soubor se uloží ve formátu acsm, pro jeho otevření je nutné mít na počítači nainstalovaný program Adobe 
Digital Editions. 



 
Po kliknutí na možnost Otevřít se vypůjčovaná kniha začne otevírat v programu Adobe Digital Editions. 

 
 
Po dokončení stahování můžete v Adobe Digital Editions knihou listovat, vytvářet si v knize záložky. 



 

Kliknutím na ikonu  se v Adobe Digital Editions zobrazí přehled knih, které máte z ebrary a případně dalších 
zdrojů, k nimž máte přístup, vypůjčené. Využít můžete buď řádkové zobrazení  vypůjčených knih, nebo zobrazení 
formou náhledů na obálky . V řádkovém zobrazení se ve sloupci Status ukazuje informace o aktuální dostupnosti 
vypůjčené knihy (Expired = výpůjční lhůta knihy již vypršela, x days = s vypůjčenou knihou je možné pracovat ještě x 
dní), po najetí myší se u vybrané e-knihy zobrazí šipka a menu, s jehož pomocí je možné knihu otevřít, smazat, přečíst 
si podrobnější informace o výpůjčce nebo knihu předčasně vrátit – pokud tuto službu databáze, z níž jste si e-knihu 
vypůjčili, podporuje). 



 
 
U zobrazení formou náhledů obálek se tyto údaje zobrazují opět v menu, které se aktivuje po ukázání myší na 
vybraný titul. 

  
ebrary podporuje předčasné vrácení vypůjčené knihy. Ukažte myší na knihy, kterou chcete předčasně vrátit, vlevo od 
názvu (v řádkovém zobrazení) pak klikněte na šipku a z možností zvolte Return Borrowed Item. Po potvrzení vrácení 
bude vybraná kniha z ADE odstraněna. 



 
 
Pro plné využívání je nutné program Adobe Digital Editions autorizovat vaším Adobe ID. Pro deautorizaci Adobe 
Digital Editions od vašeho Adobe ID stačí otevřít program Adobe Digital Editions a stisknout kombinaci kláves 
Shift+Ctrl+D. Po tomto kroku již bez obnovení autorizace nemůžete ADE používat, vypůjčené knihy nejsou 
přístupné.

 
 
Neautorizovaný program ADE můžete kdykoliv později znovu autorizovat, stačí ADE na počítači znovu otevřít. Objeví 
se obrazovka s požadavkem na autorizaci, do které vyplníte Adobe ID. 



Program ADE můžete postupně autorizovat k různým Adobe ID, aktivní (platné) je vždy pouze poslední Adobe ID, 
jímž byl ADE autorizován. Do programu ADE může být postupně vypůjčeno více e-knih a každá e-kniha může být 
autorizována jiným Adobe ID. E-knihy, které byly do ADE vypůjčeny s jiným, než aktuálně používaným Adobe ID, ADE 
zablokuje a neotevře a zobrazí informaci „Dokument is licensed for a different user account“. Takto zablokované 
knihy si nemůžete v ADE prohlížet, respektive jednotlivé e-knihy budou pro prohlížení přístupné pouze pokud ADE 
autorizujete shodným Adobe ID, které bylo v ADE aktivní během výpůjčky dané knihy. 
U knih z nakladelství, které výpůjčky v ebrary nepodporují, se po kliknutí na tlačítko Download a výběru výpůjčky 
zobrazí informace This title is not available in Adobe Digital Editions format, but individual chapters and page range 
are available with „create an image PDF“. 

 
 

 


