
Návod pro čtení eKnih zapůjčených přes katalog

1) Kontrola kompatibility zařízení a ověření údajů ve čtenářském kontě

Zkontrolujte, zda-li Vaše zařízení i Vaše konto v knihovně, splňuje požadavky pro uskutečnění
výpůjčky eKnih.

1. Být registrovaným čtenářem knihovny starším 15 let
2. Mít zaplacený roční registrační poplatek
3. Mít ve čtenářském kontě knihovny zadanou emailovou adresu
4. Mít účet nebo se registrovat na palmknihy  .cz   se stejnou emailovou 

adresou, kterou máte uvedenou ve čtenářském kontě knihovny 
(souvisí s bodem 3. uvedeným výše)

eKnihy můžete číst na zařízeních (tabletech, chytrých telefonech apod.) s operačními systémy
Android (verze 4.1 a vyšší) a iOS (verze 8.4 a vyšší) pomocí aplikace eReading.cz (ke stažení
na  Google Play a  App Store) nebo na  e-Inkových  čtečkách (eReading.cz 4 Touch Light, C-
TECH Lexis (EBR-61), Energy eReader Pro HD, inkBOOK Classic 2, inkBOOK Prime).

Délka výpůjčky je 31 dnů, po uplynutí této doby se eKniha automaticky z aplikace Vašeho
zařízení smaže.

Jeden uživatel může mít zapůjčené v jednu chvíli maximálně 2 eKnihy.  Po tuto dobu nelze
knihu/y vrátit a zapůjčit si jiné. Musí uplynout nastavená doba.

eKnihy pro eVýpůjčky poskytuje palmknihy.cz, jejich množství a výběr knihovna nemůže ovlivnit.

Proces půjčování eKnih se na úplném začátku skládá ze tří samostatných procesů, kterými
musíme projít, abychom si mohli užívat eKnih nejen na cestách.
První je ověření výše uvedených skutečností (bod 1 až 3),  druhým je registrace na portálu
palmknihy.cz (viz bod 4) a třetím je instalace aplikace do zařízení, splňujícího požadavky výše
(Android 4.1+ nebo iOS 8.4+) nebo podporované e-Inkové čtečky. 
Korektní  půjčování  eKnih  je  podmíněno  právě  nainstalováním  aplikace  eReading  na
podporované zařízení. Na čtečkách jiných výrobců (Amazon Kindle, PocketBook aj.), bohužel
nelze otevřít/zapůjčit eKnihy nabízené naší knihovnou skrze portál palmknihy.cz. 

Název aplikace je  eReading. Pro systém Android je tato aplikace k dispozici ke stažení přes
Google Play a pro systémy iOS skrze App Store.

Instalace aplikace se provede pouze jednou před první výpůjčkou, dále pak pohodlně pracujete
již jen s naším knihovním katalogem (viz podrobný návod).
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https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.ereading.android
https://www.palmknihy.cz/
https://www.palmknihy.cz/
https://www.palmknihy.cz/
https://itunes.apple.com/cz/app/ereading.cz/id692702134?mt=8


2) Vyhledání knihy

První  si  v  katalogu  najdeme  knihu,  kterou  si  chceme  zapůjčit  do  našeho  zařízení.  Pokud
neznáme přesný název, rozklikneme zkrácenou volbu pro vyhledání všech nabízených eKnih.
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Obrázek 1 – Vyhledat knihu k zapůjčení



3) Nalezení eknihy

Kliknutím na možnost Vypůjčit eKnihu si můžete vybranou knihu zapůjčit do Vašeho zařízení.
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Obrázek 2 – Vypůjčení vybrané knihy



4) Přihlášení se do katalogu

Před  samotnou  výpůjčkou  eKnihy  je  třeba  se  do  katalogu  přihlásit  se  svým  uživatelským
jménem a heslem.
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Obrázek 3 – Přihlášení se do svého čtenářského konta



5) Výpůjčka eKnihy

Nyní pouze stačí kliknout na tlačítko –  Vypůjčit eKnihu (Obrázek 4) a po informaci, kde si
knihu můžete stáhnout, Vám je vybraná kniha zapůjčena do Vašeho čtenářského konta. Zde
práce s katalogem knihovny končí.
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Obrázek 4 – Vybraná kniha je Vám z naší strany v tuto chvíli zapůjčena



6) Registrace na portálu Palmknihy.cz

Nyní (pokud ještě nemáte registraci vytvořenou) je nutné vyplnit registrační formulář na adrese:
(palmknihy.cz). Vpravo nahoře  klikneme na  REGISTRACE a vyplníme požadované údaje.
Důležité je registrovat se se stejnou emailovou adresou, jakou máte uloženou ve čtenářském
kontě v knihovně.
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Obrázek 5 – Registrace na  portálu palmknihy.cz



7) Instalace aplikace eReading (Android) z distribuční služby Google Play

Klikneme na ikonu služby Google play na displeji Vašeho zařízení se systémem Android.
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Obrázek 6 – Ikona služby Google Play



8) Vyhledání aplikace eReading

Do vyhledávacího pole zadáme: ereading. Tím vyhledáme požadovanou aplikaci.
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Obrázek 7 – Vyhledáme aplikaci eReading



9) Instalace aplikace eReading

Kliknutím  na  ikonu  „bílé  kočky  v  růžovém  čtverci“  aplikace  eReading,  se  nám  rozkliknou
podrobnosti o aplikaci. Tam klikneme na tlačítko – Instalovat (viz Obrázek 7)
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Obrázek 8 – Instalace aplikace eReading



10) Otevření aplikace

Po nainstalování aplikace do zařízení ji můžeme otevřít a to buď přímo možností v Google Play
nebo najdeme ikonu na ploše (v menu) našeho zařízení.
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Obrázek 9 – Otevření nainstalované aplikace eReading



11) Přihlášení se v aplikaci eReading

V tomto okně se přihlásíte pod zaregistrovaným emailem (viz bod 6) a již vytvořeným heslem.
Heslo na portálu Palmknihy.cz se nemusí (ani by se nemělo) rovnat heslu, které máte u nás
do katalogu.
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Obrázek 10 – Přihlášení se v aplikaci ereading



12) Po přihlášení

Po úspěšném přihlášení a kliknutí na záložku – Online knihovna, uvidíte Vámi zapůjčené knihy
z našeho katalogu. Po poklepání na knihu (viz Obrázek 12), můžete zapůjčenou knihu stáhnout
do Vašeho zařízení a číst ji tak po stanovenou dobu (31 dní) i na cestách. Tyto knihy můžete
mít v jednom okamžiku v omezeném množství (2 ks). 
Pouze ke stažení knih a prvotní instalaci aplikace potřebujete přístup k internetu.
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Obrázek 11 – Zapůjčené knihy



13) Aplikace v zařízení

Aplikaci i s Vašimi knihami najdete nainstalovanou ve Vašem zařízení. Ikonou je bílá kočka v
růžovém čtverci. Název aplikace je eReading.
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Obrázek 12 – Stažení knihy do zařízení



Zapůjčené knihy můžete rovněž po přihlášení na portálu palmknihy.cz zobrazit na:
palmknihy.cz/e-vypujcky
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Obrázek 13 – Nainstalovaná aplikace eReading

https://www.palmknihy.cz/e-vypujcky

