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Velký křízovkářský slovník 4.0 a 5.0 (VKS) 
Instalace programu 
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Technické podmínky pro provoz programu – minimální konfigurace 

 operační systém: Windows XP a vyšší 

 1 GB RAM 

 500 MB volného místa na pevném disku 

 grafická karta 800x600 HiColor 

 14“ barevný monitor 
 

Základní informace 

 Program instalujte pouze na jeden počítač, a to ten, na kterém jej budete provozovat. protože aktivační kód, 
který Vám bude sdělen telefonicky či e-mailem, je vázán na konkrétní číslo pevného disku ve vašem PC. 

 Před zahájením instalace ukončete všechny spuštěné aplikace. 

 Jestliže je v počítači, kam budete program VKS instalovat, nainstalována jeho předchozí verze, tak: 
o Zazálohujte hlavní databázi Krizovky_data.mdb; zálohování je důležité v případě, že v hlavním slovníku 

programu VKS máte tzv. vlastní záznamy. 
o Odinstalujte předchozí verzi programu pomocí standardní nabídky systému Windows; např. nabídka 

Start, Nastavení, Ovládací panely, Přidat nebo ubrat programy, resp. Start. Ovládací panely, Programy 
a funkce. Soubory, které v počítači po odinstalování programu zůstanou, NERUŠTE!!! 

 Instalace může probíhat z CD ROM, případně i z jiného média (flash disk, externí pevný disk, apod.). Při 
instalaci z CD ROM se úvodní část instalace může spustit automaticky v závislosti na nastavení operačního 
systému. Jestliže automatické spuštění nefunguje, spusťte instalaci buď pomocí příkazového řádku, nebo 
pomocí programu Průzkumník. Startovacím programem je Autorun.exe, který je umístěn v hlavní složce 
s instalací. 

 
Jednotlivé části instalace jsou popsány na dalších stránkách této příručky. 

Hlavní nabídka instalačního programu 

 
 

V nabídce je k dispozici i prohlížení doprovodných souborů, viz Příručky a návody. Pro jejich prohlížení 
musíte mít v počítači nainstalován prohlížeč PDF souborů, třeba Adobe Reader. 



strana 3 
 

Instalace programu VKS 

1. Vyčkejte do zobrazení následujícího dialogu, pak klikněte na tlačítko Next: 

 
 

2. Opět klikněte na tlačítko Next: 
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3. V případě, že přecházíte na vyšší verzi VKS, nebo chcete nastavit parametry instalace, klikněte na tlačítko 
Custom. Jestliže instalujete VKS poprvé, doporučujeme použít standardní nastavení – v takovém případě 
klikněte na tlačítko Typical a pokračujte v bodě 7. 

 

 

4. Po kliknutí na tlačítko Custom můžete v následujícím dialogu nastavit cestu pro instalaci VKS. Cestu nastavíte 
kliknutím na tlačítko Browse.  
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5. Pro nastavení cesty se používá standardní dialogové okno systému Windows. Příklad: 

 

Jestliže instalujete vyšší verzi programu, je nainstalujte ji do stejné složky (cesty), kde byla nainstalovaná 
předchozí verze. 

 

6. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next: 
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7. Klikněte na tlačítko Install: 

 
 

 
8. Počkejte na dokončení hlavní části instalace. Kopírování souborů může trvat několik minut, proto buďte 

trpěliví. 
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Instalace Microsoft Access 2007 Runtime  

1. Zaškrtnutím potvrďte souhlas s licenčním ujednáním a klikněte na tlačítko Pokračovat: 

 

 

2. Vyčkejte do ukončení instalace a pak klikněte na tlačítko OK: 
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Instalace Microsoft Access 2007 Runtime SP3 

1. Zaškrtnutím potvrďte souhlas s licenčním ujednáním a klikněte na tlačítko Pokračovat: 

 

 

2. Jestliže je již Service Pack 3 nainstalován, zobrazí se toto hlášení: 

 

Kliknutím na tlačítko OK akci ukončete. 

 
3. Jestliže Service Pack nebyl ještě nainstalován, spustí se jeho instalace. Vyčkejte do jejího ukončení a pak 

klikněte na OK. 
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Instalace Visual Basic 6 Runtime & ActiveX 

4. Instalace Visual Basic 6 Runtime proběhne velice rychle a následně se spustí instalace ActiveX. V úvodním 
dialogu klikněte na tlačítko OK: 

 

 

5. Instalaci zahajte kliknutím na velké tlačítko: 
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6. Pokračujte kliknutím na tlačítko Continue: 

 

 

7. Průběh instalace je zobrazen v informačním okně. Nechte instalaci doběhnout do konce. 

 

 
8. V průběhu instalace může dojít k situaci, že v počítači existují nové verze instalovaných knihoven. Na 

obrazovce se pak zobrazí dialogové okno.  Klikněte na tlačítko Yes: 
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9. Pak vyčkejte na ukončení a nakonec klikněte na OK: 

 

 

Konec instalace 

10.  Zavřete hlavní nabídku instalačního programu. 
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První spuštění programu 

V průběhu instalace se na ploše vytvoří zástupce pro spuštění VKS: 

 

Poklepáním na zástupci spusťte VKS. První spuštění se liší podle typu instalace. 

Nová instalace 

Při spuštění programu se zobrazí formulář pro zaregistrování programu: 

 

Postup při registraci programu: 

 Přečtěte si licenční ujednání a pak ve formuláři zaškrtněte Souhlasím s licenčním ujednáním. 

 Opište si Registrační kód a zatelefonujte na jedno z telefonních čísel uvedených v Licenčním ujednání. 
Vyžádejte si službu pro přidělování aktivačních kódů do programu Velký křížovkářský slovník. 

 Budete vyzváni ke sdělení informací potřebných pro přidělení aktivačního kódu, které jsou distributorem 
evidovány v počítačové databázi. 

 V registračním formuláři vyplňte Aktivační kód, nejlépe v průběhu téhož telefonického hovoru, abyste se 
ihned přesvědčili, že se vám podařilo program aktivovat. 

 Aktivační kód můžete získat i zasláním e-mailu s žádosti o jeho přidělení. V e-mailu však musíte uvést své 
kontaktní údaje, registrační kód z vašeho PC,  a rovněž tak i registrační číslo, které jste obdrželi na registrační 
kartě a na Licenčním ujednání. 

 

Po zadání správného aktivačního kódu je program připraven k užívání. Jestliže z jakýchkoliv důvodů 
nemůžete ihned kontaktovat službu pro přidělování aktivačních kódů, můžete program spustit kliknutím na 
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tlačítko Storno. Tímto způsobem můžete program spustit maximálně 20-krát, pak již budete muset zadat 
aktivační kód. Jestliže aktivační kód ani poté nezadáte, program vás nepustí do hlavní nabídky. 
 

Instalace vyšší verze programu 

Jestliže přecházíte na vyšší verzi programu, po odinstalování předchozí verze zůstane ve vašem PC 
předchozí verze databáze. Po instalaci vyšší verze programu nutno databázi aktualizovat. Proto se při spuštění 
VKS po instalaci zobrazí následující hlášení, např.: 

 
 
Dialog zavřete kliknutím na tlačítko OK.  
 
Další postup: 
1. Klikněte na tlačítko Aktualizace v hlavní nabídce programu: 

 
 
2. Program zaktualizuje databázi a do její nové verze přidá vaše vlastní záznamy z verze předchozí. Po ukončení 

aktualizace se zobrazí informační dialog. Klikněte na tlačítko OK. 
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Známé problémy 

 
1. Jestliže Vám nefunguje nápověda pro VKS (viz též příručka MS Windows a nápověda):  

 Základní informace: 
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/917607/feature-not-included-help-not-supported-error-
opening-help-windows 

 Stažení: 
o Program Nápověda systému Windows (WinHlp32.exe) pro systém Windows Vista 
o Program Nápověda systému Windows (WinHlp32.exe) pro systém Windows 7 
o Program Nápověda systému Windows (WinHlp32.exe) pro systém Windows 8  
o Stažení a pokyny pro systém Windows 10 

 
2. V případě, že máte nainstalovanou verzi MS Office 2010 a vyšší, může dojít při spuštění programu pomocí 

vytvořeného zástupce k chybě. V takovém případě opravte zástupce: 
a) Klikněte na zástupce pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vlastnosti. 
b) V textovém okně Cíl zadejte pokyny pro spuštění VKS v tomto tvaru (včetně uvozovek): 

"Úplná_cesta_k_programu_MS_Access_2007" "Úplná_cesta_k_programu_VKS" /runtime 
 

Příklad pro 64-bitový operační systém: 
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\MSACCESS.EXE" "C:\VKS\Krizovky.accdr" /runtime 

 

Příklad pro 32-bitový operační systém: 
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSACCESS.EXE" "C:\VKS\Krizovky.accdr" /runtime 
 

c) Změnu potvrďte kliknutím na tlačítko OK. 

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/917607/feature-not-included-help-not-supported-error-opening-help-windows
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/917607/feature-not-included-help-not-supported-error-opening-help-windows
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=5143
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=91
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=35449
http://www.streamline.cz/admin_help_win10.html

