Povolení Adobe Flash Playeru v prohlížečích
Tento návod slouží k povolení doplňku Adobe Flash Player v prohlížečích v počítači.

MOZILLA FIREFOX
Zkontrolovat aktuálnost doplňků můžete na
odkazu https://www.mozilla.org/cs/plugincheck/
Pokud Vaše verze Adobe Flash Playeru není aktuální, nabídne se Vám zde tlačítko
Aktualizovat.
Budete přesměrováni na stránku https://get.adobe.com/cz/flashplayer/ a zde přes
tlačítko Instalovat spustíte instalaci doplňku.
Kontrolu doplňků ve Firefoxu umožňuje tlačítko Nastavení (3 vodorovné čárky) vpravo
nahoře aplikace Mozilla Firefox. Z nabídky vyberte Doplňky (Addons). V levém menu
vyberte Zásuvné moduly (Plugins). Mezi nimi je Shockwave Flash. Vpravo od názvu
doplňku je tlačítko Možnosti a volba typu spouštění s možnostmi Vždy spustit, Spustit
na vyžádání, Nespouštět. Zde prosím vyberte Vždy spustit (Always
Activate) nebo Spustit na vyžádání (Ask to Activate).

GOOGLE CHROME
Zvolte v pravé horní části prohlížeče ikonu Nastavení (3 svislé tečky) a z nabídky
vyberte Nastavení (Settings).
Dole zvolte Zobrazit rozšířená nastavení (Show advanced settings). V sekci Ochrana
soukromí (Privacy) klikněte na tlačítko Nastavení obsahu (Content settings).
U položky Flash zvolte Povolit spouštění obsahu Flash na webech (Allow sites to
run Flash).
Zvolte Uložit (Finished) a zavřete okno.
Někdy je třeba udělat ještě následující krok:

INTERNET EXPLORER
V pravém horním rohu prohlížeče zvolte ikonu ozubeného kola a vyberte
položku Spravovat doplňky (Plugins).
Vlevo vyberte Panely nástrojů a rozšíření (Toolbars and extensions). V seznamu
doplňků klikněte na Flash (nebo Shockwave Flash Object) a vpravo dole na
tlačítko Povolit (Enable). Okno Spravovat doplňky (Manage Add-ons)můžete zavřít.

MS EDGE
V pravém horním rohu klikněte na ikonu Nastavení (3 tečky). V nabídce
vyberte Nastavení (Settings).
Dole zvolte Zobrazit upřesňující nastavení (View advanced settings). U položky
Adobe Flash Player zvolte Zapnuto (ON).
Pro uzavření panelu Nastavení klikněte do okna prohlížeče mimo okno Nastavení.

SAFARI PRO MAC
Vlevo nahoře vyberte položku Safari a v ní Předvolby (Preferences). Nahoře
zvolte Zabezpečení (Security). Dole zaškrtněte Povolit pluginy (Allow plug-ins) a
klikněte na tlačítko Nastavení pluginů. Zde zvolte povolit u položky Adobe Flash
Player.

