
Postup instalace upgrade Pinnacle Studio 26 Ul mate
/  Reinstalace Pinnacle Studio 26

 
A. Použité zkratky:
PS …  Pinnacle Studio PS26 … Pinnacle Studio 26 PC … počítač HW … hardware
SW … so ware HEVC … kodek H.265 sériové číslo = licenční číslo

B. Předpoklady pro bezproblémovou instalaci a fungování PS26:

B.1. Stabilní aktualizovaná instalace Windows 10/11 – 64bit. 

B.2. Zkontrolujte, že konfigurace Vašeho PC splňuje   minimální systémové požadavky na PS26 a typ editace,   
kterou využíváte. Viz: h ps://www.pinnaclesys.com/en/products/studio/#tech-specs

Specifikace naznačuje podstatnou skutečnost, že velmi záleží na tom, co a jak stříháte. Pokud 
• používáte náročnější formáty zdrojových klipů a výsledného filmu (rozlišení 4K či 8K, vyšší snímkování, 

kodek HEVC či vyšší datové toky), 
• mícháte v jednom projektu různé formáty zdrojových klipů a výsledného filmu, 
• používáte náročnější triky a efekty (změna rychlos  videa, sledování objektu, …) nebo zpracováváte-li 

dlouhé filmy, …
... nároky na výkon HW významně porostou. Pokud se v tom nevyznáte, raději požádejte o pomoc někoho ze 
svého okolí či prodejce, od něhož jste své PC pořizoval. Je to důležité. 



C. Projekty a data předchozích verzí: 

 C.1. Ačkoliv by projekty rozpracované v nižších verzích měly být přenositelné do PS26, důrazně doporučujeme 
rozpracované projekty raději dostříhat a vyexportovat v předchozí verzi. Jedním z důvodů je i fakt, že sady efektů 
a přechodů dodávaných s instalací jednotlivých verzí PS bezplatně se liší a ve vyšší verzi by některé z nich použité 
ve starší verzi nemusely fungovat.

C.2. Ujistěte se, že všechna data PS (projekty, filmy, muziku, ...) ukládáte mimo programové struktury PS. Ty v 
následujících krocích smažete.

C.3. (Pla  pouze pro reinstalaci PS26) …  Pokud používáte vlastní nastavení Studia, můžete si ho vyzálohovat. 
Pozor ovšem, kam tuto zálohu ukládáte - viz výstřižek:

D. Kompletní odinstalace všech předchozích verzí PS   a jejich torz   … Je sice technicky možné, mít instalováno více 
verzí PS, měli jsme ale klienty, kterým od vleklých problémů s PS pomohla až kompletní odinstalace všech torz 
předchozích verzí (vč registrů). Jedinou výjimkou je upgrade z PS23 na PS26 (viz bod F.1.).

Odinstalace PS není úplně snadná, protože je dost "rozlezlé" po celém počítači. Odinstalováním pomocí std 
ru nky Windows "odinstalování programu" v PC obvykle zůstanou nějaká torza, která mohou i po nové instalaci 
PS26 zlobit.

D.1. Odinstalujte všechny nainstalované verze programu Studio (nejprve odinstalujte všechna nainstalovaná 
rozšíření jako např. Title Extreme, Crea ve Pack vol. 1, Scorefi er atp.  a teprve nakonec vlastní program Pinnacle
Studio a položku Pinnacle Install Manager) pomocí u litky Windows "Odinstalovat programy".

D.2. Smažte složky různých verzí PS v adresářích: 
• c:\Program Files, 
• c:\Program Data 
• a na c:\Users\(název Vašeho účtu)\AppData\Local.
• Současně vymažte všechny případné zmínky o Pinnacle na Ploše.
• Některé složky mohou být skryté a je tedy potřeba mít na PC zapnuté zobrazení skrytých souborů a složek



D.3. Mazání registrů:

D.3.1. Z následujících odkazů si stáhněte ru nu RegDelete příslušnou k dané verzi PS, která byla na daném PC 
instalována:

◦ Pro reinstalaci PS26 http://cdn.pinnaclesys.com/SupportFiles/Studio_26/RegDelete.exe
◦ Pro smazání PS25 http://cdn.pinnaclesys.com/SupportFiles/Studio_25/RegDelete.exe 
◦ Pro smazání PS24 http://cdn.pinnaclesys.com/SupportFiles/Studio_24/RegDelete.exe
◦ Pro smazání PS23 http://cdn.pinnaclesys.com/SupportFiles/Studio_23/RegDelete_PS23.exe
◦ Pro všechny starší verze … h p://www.exac.cz/files/REGDELETE.exe

D.3.2. Upozornění. Kliknete-li na daný odkaz, žádné další okno se neotevře. Daná ru nka se Vám hned stáhne 
automa cky. Najdete jí i v Průzkumníku souborů ve složce "stažené soubory":

E.2. Zkontrolujte instalaci rozhraní DirectX End-Use-User Rune mes (June 2010) ze stránek Microso u 
(h p://www.microso .com/en-us/download/details.aspx?id=8109 ). K problému existuje také ukázkové video, 
které je dostupné na serveru YouTube: h ps://www.youtube.com/watch?v=OrcvAhVXcEo



F. Nová instalaci programu PS26 ... byť se jedná o „upgrade“, v návaznos  na bod D. doporučujeme instalovat 
pouze PS26:

F.1. Výjimka pro držitele legální licence PS23 … Jak jsme již zmínili, výrobce Corel obměňuje bezplatné sety tulků,
přechodů, efektů, muziky ScoreFi er, zvuků atd. 

• Do verze PS23 byla k dispozici sada NewBlueFX/NewBlue Essen als. Ta od verze PS24 již není k dispozici. 
Příznivcům této sady vlastnící licenci pro PS23 umožňuje Corel její „podědění“ do verzí  PS24/PS25/PS26 v
případě, že jsou instalovány „přes PS23“ .

• Na stránkách Corel (např.  h ps://support.corel.com/hc/en-us/ar cles/360053276953-Pinnacle-Studio-
24-NewBlue-FX-effects-support) je k tomu několik článků v anglič ně.   

• Jediná možnost, jak získat efekty NewBlueFX bezplatně, je tedy nainstalovat   níže uvedeným postupem 
předem PS23 a následně teprve PS26. 

• Současným vlastníkům licencí PS24 či PS25 tyto verze instalovat nedoporučujeme. Dle našich zkušenos  

F.2.3.1. Zde je třeba vybrat češ nu, nebo jiný jazyk, ve kterém pak bude celé Studio nainstalováno. Po instalaci již 
jazyk měnit nelze.



F.2.3.2. Opište sériové číslo dodané prodejcem (z krabičky či elektronické komunikace): 

Poznámka: (Pla  pouze pro reinstalaci PS26) Ohlídejte si, že po Vás bude registrace ch t zadání sériového čísla. 
To je důležité. 

F.2.4. Přečtěte si pečlivě licenční ujednání - zejména část dle výstřižku a pokud souhlasíte, zaškrtněte "I accept 
the terms in the licence agreement":



F.2.6. Po registraci se spus  vlastní instalace. Vyčkejte na tuto obrazovku:

H. Součás  první instalace je dese denní přístup zdarma na kurz/trénink h ps://studiobacklot.tv/studio26

I.  Nezapomeňte si, prosím, svou licenci PS26 registrovat   pro naší podporu   na našich internetových stránkách 
h ps://www.exac.cz/registrace.php. (Je rozdíl mezi registrací so ware PS (=Pinnacle Studio) u Corel (při instalaci)
a registrací pro technickou podporu EXAC). Každou verzi je třeba registrovat zvlášť. 

J. Tento návod vznikl pouze na základě našich zkušenos . Budeme rádi, pokud nám k němu poskytnete zpětnou 
vazbu či návrhy na úpravy či zlepšení. Pomůžete m uživatelům, kteří budou instalaci/reinstalaci PS26 řešit po 
Vás.

Hodně hezkých chvil ve Studiu
Technická podpora Pinnacle Studio firmy EXAC s.r.o.
12.9.2022


