
Operační systém Windows a nefunkční nápověda 

V operačních systémech Windows Vista a Windows 7 a vyšší chybí podpora pro standardní 
nápovědu ve formátu HLP. Společnost Microsoft vydala opravu, pomocí níž lze nápovědu zprovoznit, 
viz https://support.microsoft.com/cs-cz/help/917607/feature-not-included-help-not-supported-
error-opening-help-windows.  

AKTUALIZOVANÉ ODKAZY (18.1.2020): 

 Windows 7: https://www.microsoft.com/cs-CZ/download/details.aspx?id=91 

 Windows 8.1: https://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=40899 

Pro zprovoznění nápovědy použijte následující postup: 

1. Zjistěte, jakou verzi a typ systému Windows máte ve svém počítači: zobrazte si Plochu, klikněte 
pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač a vyberte volbu Vlastnosti. Tím si zobrazíte 
základní informace o vašem PC, např.: 
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2. Kliknutím na odkaz https://support.microsoft.com/cs-cz/help/917607/feature-not-included-help-
not-supported-error-opening-help-windows si otevřete webovou stránku společnosti Microsoft. 
Pak klikněte na odkaz, který odpovídá verzi Windows ve vašm počítači. 
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3. Na další webové stránce změňte jazyk na Czech (Čeština): 

 

4. Jestliže se jazyk nepřepne automaticky ihned po výběru češtiny, klikněte na tlačítko Continue: 

 

  



5. Klikněte na tlačítko Pokračovat: 

 

 

6. Jestliže máte nainstalován Windows Vista nebo Windows 7, nutno ověřit pravost (legální nabytí 
operačního systému). U ostatních verzí pokračujte k bodu 7. 

 

 
6.1. Klikněte na tlačítko POKRAČOVAT. Tím se spustí stahování programu pro ověření pravosti. 

V následujícím dialogu klikněte na tlačítko Uložit soubor: 
 

 



 
Program GenuineCheck.exe uložte do složky na některém ze svých disků, nejlépe na Plochu: 
 

 
 
Okno programu pro připojení k Internetu nyní minimalizujte („dejte na lištu“). Pak 
vyhledejte ikonu programu GenuineCheck.exe a poklepte na ni. Tím program spustíte: 
 

 
 

  



Kliknutím na tlačítko Spustit povolte spuštění programu: 
 

 
 
Po spuštění program zjistí potřebné informace a zobrazí ověřovací kód. Klikněte na tlačítko 
Zkopírovat do schránky: 
 

 
 
Kliknutím na zavírací tlařítko v pravém horním rohu program ukončete. Pak se vraťte do 
programu pro připojení k Internetu. 
 

  



6.2. V políčku pro zadání ověřovacího kódu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu 
Vložit: 
 

 
 

6.3. Klikněte na tlačítko Ověřit.  

  



7. Klikněte na tlačítko Stáhnout: 

 

8. Zaškrtnutím vyberte soubor ke stažení. Pro 32bitový operační systém vyberte soubor, v jehož 
názvu je text x86, pro 64bitový operační systém soubor, který má v názvu x64, viz bod 1. Tento 
počítač, Vlastnosti, Typ operačního systému. Po výběru souboru ke stažení klikněte na tlačítko 
Další: 

 

  



9. V dalším dialogu zvolte nastavení podle tohoto obrázku. Klikněte na tlačítko Windows Update 
Standalone Installer (x...: 

 

 

10. Nechte proběhnout instalaci: 

 

 

11. Po ukončení instalace již bude nápověda ve formátu HLP funkční. Ověřte její správné fungování 
např. v programu Relax-KEŠ. 

 

Instalace podpory pro nápovědu v Microsoft Windows 10 
 

Přejděte na webovou stránku http://www.streamline.cz/relax.html a v oddílu Pro 
administrátory klikněte na odkaz Nefunkční nápověda ve Windows 10. 
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