
 Knihy ve formátu epub s DRM, pdf s DRM  
 
Pro čtení knih zabezpečených Adobe DRM je třeba mít na svém počítači nainstalovaný 
program Adobe Digital Editions, který je zdarma ke stažení. Všechny níže popsané kroky je 
potřeba absolvovat jen jednou.  

 
Instalace Adobe Digital Editions (vyžaduje připojení k 
internetu)  

 Otevřete si webovou stránku: http://www.adobe.com/ap/products/digitaleditions/ 

 Vpravo nahoře klikněte na odkaz „Download now“, na další stránce vyberte svůj 
operační systém. Stáhněte si příslušný instalační soubor (přípona .exe) a spusťte 
instalaci. 

 V následujících krocích budete vyzváni k potvrzení místa na disku, kam se bude 
program instalovat a k vyjádření souhlasu s licenčními podmínkami, jako je při instalaci 
podobných produktů běžné.  

 

 Při výběru komponentů instalace doporučujeme ponechat výchozí nastavení, můžete 
výběr samozřejmě sami modifikovat.  

 

http://www.adobe.com/ap/products/digitaleditions/


Propojení ADE s Vaším Adobe ID 
 
Když budete poprvé chtít otevřít e-knihu šifrovanou Adobe DRM, ADE Vás vyzve k autorizaci 
pomocí Vašeho Adobe ID.  

 

Velmi důrazně doporučujeme tuto autorizaci provést. V opačném případě bude 
e-kniha vázaná pouze na počítač, na kterém ji poprvé otevřete!! 
 

 

Identifikátor Adobe ID (vyžaduje připojení k internetu)  
 Po oznámení o úspěšném dokončení instalace budete vyzváni k přihlášení 

prostřednictvím Adobe ID. Klikněte na tlačítko Continue.  

 

 Osobní ID slouží jako klíč k zakoupeným elektronickým knihám a umožňuje jejich čtení 
na více hardwarových zařízeních, které technologii Adobe DRM podporují. Adobe ID 
Vám umožní číst knihy zakoupené ve formátu epub DRM nebo pdf DRM až na šesti 
hardwarových zařízeních. Přehled zařízení, která podporují technologii Adobe DRM, 
najdete zde - http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices 

 

http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices


 Pokud již máte účet u Adobe, stačí se přihlásit.  
 

 

 Pokud Adobe ID nemáte, kliknutím na odkaz "get an Adobe ID online" přejdete na 
registraci na serveru Adobe.  

 Klikněte na tlačítko „Create an Adobe Account“ v levé části stránky.  
 

  



 Povinné registrační údaje jsou označeny červenou hvězdičkou, po jejich vyplnění 
klikněte na tlačítko Continue v dolní části stránky.  

 

 
 

 Adobe ID, které jste registrací získali, použijte pro přihlášení do Adobe Digital Editions, 
čímž autorizujete svůj počítač.  

 Nyní jste připraveni na čtení knih s DRM ochranou ve svém počítači.  
 

  



Čtení knih ve formátu epub DRM nebo pdf DRM  
 Vámi zakoupené knihy najdete v sekci Můj Kosmas, kde se po zaplacení objeví odkaz 

na jejich stažení.  

 Kliknutím na tento odkaz se nedostáváte přímo na knihu samotnou, ale na soubor ve 
formátu .acsm, který má obvykle jen několik kB a slouží pro získání licence a ke stažení 
knihy do Vašeho počítače.  

 Po kliknutí na "Otevřít" se automaticky spustí aplikace Adobe Digital Editions, která 
vlastní knihu během několika vteřin načte a zařadí do "knihovny".  

 



 

 Nyní je kniha připravená ke čtení v prohlížeči Adobe Digital Editions.  

 Pro čtení zakoupených knih na dalších hardwarových zařízeních je potřeba toto 
zařízení připojit k počítači a po vyzvání potvrdit toto zařízení jako autorizované. Na 
jedno Adobe ID můžete autorizovat až 6 zařízení.  

 


