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E-knihy od FLEXIBOOKS

NÁVOD K PŮJČOVÁNÍ NÁVOD K PŮJČOVÁNÍ NÁVOD K PŮJČOVÁNÍ 
Zaregistrujte se na zdarma portálu Flexibooks http://flexibooks.cz/

  do zařízení, ve kterém chcete číst e-knihy.Stáhněte si zdarma čtečku Flexibooks

 http://flexibooks.cz/jak-cist/Jednoduchý návod najdete na

Ve formuláři vyplňte 
pouze email a heslo. 
Nevyplňujte 
fakturační údaje.



VYHLEDÁNÍ E-KNIH V KATALOGU 

VYPŮJČENÍ E-KNIHY 

2

3

E-knihy najdete 
v katalogu knihovny. 
Omezení výběru 
na e-knihy nastavíte 
v rozšířeném 
vyhledávání, záložka 
Limity, v limitě 
„Druh dokumentu“ 

vybrat „e-Knihy“.  

Vybranou e-knihu si zapůjčíte v nabídce „Půjčit si e-knihu“. 

Knihy z portálu 
Flexibooks jsou 
označeny ikonkou  

Tlačítko „Vyžádat 

si e-knihu”

se zaktivuje 
po potvrzení souhlasu 
s podmínkami 
e-výpůjčky. 



Výpůjčka e-knihy je 
zapsána a na Váš e-mail, 
který máte uvedený 
v kontě čtenáře, byla 
odeslána zpráva 
s informacemi 
k dokončení výpůjčky. 

Vaše objednávka
byla vyřízena
a čeká na aktivaci.

Automaticky budete 
přesměrování na portál 
Flexibooksu, kde 
po přihlášení do účtu 
můžete aktivovat 
zvolenou knihu. 

Aktivaci provete tak, 
že do kolonky 
zkopírujete kód, 
který vám byl zaslán 
na váš e-mail 
a potvrdíte.



STAŽENÍ VYPŮJČENÉ E-KNIHY  

STÁHNUTÍ ČTEČKY
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E-kniha se po aktivaci objeví v aplikaci „Flexibooks“ stažené na vašem zařízení. 

Nejprve je zobrazení knihy zašedlé a nabízí se ke stažení. 
Po dokončení stahování je dosud matná ikona knihy zcela vybarvena a pro otevření knihy 
na ni stačí kliknout.  
Zapůjčení e-knihy je 
na 31 dnů (začíná 
dnem aktivace knihy 
na flexibooks.cz. 
Po stažení lze knihu 
číst i bez připojení 
na internet. 
Každou knihu Flexibooks si můžete v rámci licence stáhnout až do 4 zařízení.  
Ve svém čtenářském kontě máte e-výpůjčku zapsanou ve složce „Ostatní“. 

Do každého počítače a tabletu, ve kterém chcete e-knihy číst, si stáhněte zdarma 
čtečku Flexibooks. 
Návody pro každé zařízení najdete na http://flexibooks.cz/jak-cist/

Jednoduchý návod poslouží k instalaci čtečky. 
Manuál na stažení popisuje práci se čtečkou.

Případné dotazy pište na adresu pult@cbvk.cz 
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 
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