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Programové prostředí KALKULY slouží k instalaci, aktualizaci a 
spouštění jednotlivých programů KALKUL1-5, pro které tvoří základní 
prostřední. Umožňuje spouštět tyto dosovské programy jak v 32-
bitových tak i 64-bitových operačních systémech Win7/8/10. Ve 32-
bitových operačních systémech spouští programy KALKUL1-5 přímo. V 
64-bitových operačních systémech spouští programy KALKUL1-5 
prostřednictvím emulátoru DOSBox (volně dostupný produkt jiné firmy). 
Při tisku zajišťuje vazbu na tiskovou nadstavbu KALKTISK. Programem 
KALKULY lze rovněž stáhnout z internetu aktuální verze/revize 
programů KALKUL, KUPDATE, KALKTISK a KALKULY a provést jejích 
instalaci. K provozu KALKULY vyžadují připojení k internetu (alespoň v 
okamžicích, kdy budete instalovat nebo aktualizovat programy).

KALKULY kladou minimální nároky na uživatele, kterému postačí 
základní zkušenosti výpočetní techniky k ovládání programu KALKUL®. 



KALKULY nabízí obsluhu velkými, dobře čitelnými dlaždicemi, kterými 
lze ovládat až 15 různých programů KALKUL®. 

První instalace prostředí KALKULY

Instalaci programů je doporučujeme provádět vždy jako uživatel s 
oprávněními správce.

Instalační program prostředí KALKULY je k dispozici na naší webové 
stránce http://www.kalkul.cz, kde stiskem tlačítka "Demoverze" přejdete 
na stránku s demoverzemi obslužných programů, která na začátku roku 
2016 vypadala následovně: 



Kliknutím na tlačítko "DOWNLOAD: NOVÉ PROSTŘEDÍ KALKULY" si 
stáhnete do počítače do složky "Stažené soubory" zazipovaný soubor 
KYV01CWN.ZIP:

Rozbalením souboru KYV01CWN.ZIP získáte instalační program 
SETUP_KY.EXE:

Doporučujeme pro jeho umístění vybrat také složku "Stažené soubory":



Při spouštění po Vás bude operační systém vyžadovat souhlas:

Následuje běžná instalace, kde jednotlivé kroky vypadají následovně 
(uvádíme jen pro ilustraci):









Aktualizace prostředí KALKULY

Aktualizace prostředí se provádí její opětovnou přeinstalací. K tomu lze 
použít postup popsaný v kapitole "První instalace prostředí KALKULY" 
nebo využít příkazu prostředí Internet -> Manuální instalace -> Instaluj 
KALKULY:

PŘED PRVNÍM SPUŠTĚNÍM

Před prvním spuštěním programu KALKULY je nutné stáhnout z našich 
internetových stránek www.kalkul.cz aktualizační program KUPDATE, 
který nainstalujte v počítači a nechte jej stáhnout z internetu nejnovější 
verze programů KALKUL (správnou verzi xx.36 nebo novější KUPDATE 
poznáte podle toho, že umí stahovat i program KALKULY). Ve složce 
pro "Dokumenty" se vytvoří adresář CD_KALKUL se strukturou 



programů KALKULn a nadstaveb. Pokud chcete používat starší verze 
(např. xx.34), nastavte je v programu KUPDATE a zopakujte doplňující 
stažení kompletu programů KALKUL požadované verze. Na čelní 
stránce programu KUPDATE vždy ponechte zatržení pro všechny 
stahované programy. Nyní nainstalujte program KALKULY a pokud 
používáte nesíťový program KALKUL s kódováním LATIN2, dále si už 
vystačíte pouze s programem KALKULY (který umí také stahovat 
nejnovější verze z internetu).

Pro tisk doporučujeme používat tiskovou nadstavbu KALKTISK. Při 
prvním spuštění programu KALKUL1-5 prostřednictvím dlaždic 
programu KALKULY se automaticky ověří, zda je tisková nadstavba 
KALKTISK nainstalována. Pokud ne, automaticky se aktivuje její 
instalace.

V 64-bitových operačních systémech program KALKULY spouští 
programy KALKUL1-5 prostřednictvím emulátoru DOSBox. Pokud při 
prvním spuštění programu KALKUL1-5 prostřednictvím dlaždic 
programu KALKULY v 64-bitovém operačním systému se automaticky 
ověří, zda je emulátor DOSBox nainstalován. Pokud ne, automaticky se 
aktivuje jeho instalace.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROSTŘEDÍ 
KALKULY

Program KALKULY verze V1.35 předpokládá, že všechny používané 
programy KALKUL1-5 jsou nainstalované a aktivované licenčním 
souborem. Při prvním spuštění programu KALKULY se automaticky 
vyhledávají nainstalované programy KALKUL1-5. Prohledávají se 
následující adresáře:

C:\KALKULn\KALKULn.EXE
C:\KALKULn\RRRR\KALKULn.EXE
C:\KALKULY\KALKULn\KALKULn.EXE
C:\KALKULY\KALKULn\RRRR\KALKULn.EXE

kde: n je 1-5
        RRRR je číslo roku, v úvahu se bere posledních 10 let

Doporučujeme, aby programy byly nainstalované v uvedených 



adresářích. Pokud v uvedených adresářích byly nalezeny aktivované 
programy KALKULn (tj. opatřené licenčním souborem), vytvoří se k nim 
automaticky odpovídající tlačítkové dlaždice. Pokud chcete používat i 
jiné adresáře, je třeba provést aktivační propojení ručně.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMŮ KALKUL1-5

Pokud instalujete nový nesíťový program KALKULn s kódováním latin2, 
použijte k tomu program KALKULY. Doporučujeme instalovat do 
adresářů výše uvedených (což program KALKULY automaticky 
provede). Pro 64-bitové operační systémy jsou uvedené adresáře 
povinné. Pokud máte již k dispozici licenční soubor, proveďte příkaz 
aktivace licence. Pokud si chcete program KALKULn pouze odzkoušet, 
proveďte příkaz instalace demoverze. Oba tyto příkazy provedou 
automatické přidání dlaždice. Stiskem levého tlačítka na dlaždici 
spojený program KALKULx spustíte.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Spuštěný dosovský program KALKULx (a to buď přímo v okně 
příkazového řádku cmd.exe nebo prostřednictvím emulátoru DOSbox) 
NIKDY neukončujte kliknutím na uzavírací znak "X" v pravém horním 
rohu okna! Takto "shozený" program nemůže provést uložení 
zpracovávaných dat a dojde tak k nevratnému poškození datových a 
intexových souborů. Současně zůstane spojená dlaždice zablokovaná 
(červená), aby byl uživatel upozorněn na mimořádný stav. Postup pro 
její odblokování najdete v kapitole "Ovládání dlaždic" v závěru návodu.



K ukončení programu KALKULx VŽDY použijte příkaz menu Konec -> 
Ukončení programu.



MENU

Soubor příkazů k ovládání programu KALKULY.

DLAŽDICE

Soubor příkazů menu pro práci s dlaždicemi (další jsou k dispozici 
stiskem tlačítek myši s ukazatelem na dlaždici).

Dlaždice -> Přidej dlaždici

Pokud máte na počítači nainstalovaný a aktivovaný program KALKULn, 
který však vzhledem k jeho umístění (pracovnímu adresáři) program 
KALKULY nenašel v automatickém režimu při prvním spuštění, můžete 
jej uvedeným příkazem propojit s nově vytvořenou dlaždicí. Maximálně 
lze použít 15 dlaždic.



Dlaždice -> Vymaž všechny dlaždice

Příkazem lze vymazat všechny vytvořené dlaždice. Spojené programy 
KALKULn zůstanou nedotčené.

Dlaždice -> Archivuj všechny programy

Příkazem lze archivovat programy spojené se všemi dlaždicemi. 
Archivuje se do cesty: /KALKULY/ARCHIVY/KALKULn/<datum>/<čas>/
<celý obsah adresáře programu>.

INTERNET

Internet -> Aktivuj licenci

Velmi silný příkaz, který udělá vše za Vás. Jakmile obdržíte licenční 



soubor aktivujte tento příkaz. Program si sám nainstaluje potřebnou 
verzi programu KALKUL z internetu, aktivuje jej předloženou licencí a 
doplní pro tento program novou dlaždici. Pak postačí stisknout dlaždici a 
můžete program KALKUL používat. Nemusíte se starat ani o prostředí, 
např. zda máte 32-bitový nebo 64-bitový operační systém, program 
automaticky situaci pozná a spustí program KALKUL® správným 
způsobem. Při prvním spůštění se též automaticky nainstaluje program 
KALKTISK.

Pozn. V úvahu se berou pouze nesíťové verze. Pokud program 
nasměrujete na licenční soubor *.BIL, instaluje se program s kódováním 
češtiny latin2. Pokud program nasměrujete na licenční soubor *.BIK, 
instaluje se program s kódováním češtiny kamenických. Doporučujeme 
použít takovou verzi, s jakou jste vytvořili předchozí data. Pokud jste 
program doposud nepoužívali, jednoznačně doporučujeme verzi s 
kódováním Latin2.

Internet -> Manuální instalace

Soubor příkazů umožňujících ruční provedení instalace. Mezi ně patří i 
možnost instalace a odzkoušení demoverzí programů KALKUL bez 
nutnosti zakoupení licence. Soubor příkazů pracuje pouze s AKTUÁLNÍ 
verzí (nelze jím stahovat nebo instalovat starší verze).



Internet -> Manuální instalace -> Zisti aktuální verze a revize

Příkaz zjistí aktuální verze a revize programů KALKUL® nacházející se 
na našem webu www.kalkul.cz a srovná je s verzemi a revizemi, které 
jste naposledy stahovali z internetu. 



Internet -> Manuální instalace -> Stáhni nové verze/revize

Příkaz provede stažení nejnovějších verzí/revizi z internetové stránky 
www.kalkul.cz. Soubory jsou umístěny do adresáře CD_KALKUL 
umístěného v adresáři pro doklady (daného uživatele). Stahují se pouze 
nesíťové verze s kódováním latin2 i kamenických (to neplatí pro 
programy KALKULY, KUPDATE a KALKTISK, které jsou v podobě 
instalačních rutin pro operační systémy W-7/8/10 a novějších). 
Současně se tímto příkazem stahují též návody ke všem programům 
KALKUL. Tento příkaz jako jediný stahuje kompletní sadu programů 
včetně nápovědy (souborů pdf).

Internet -> Manuální instalace -> Nainstaluj KALKTISK

Příkaz provede stažení nejnovější verze/revize programu KALKTISK z 
internetové stránky www.kalkul.cz. Následně aktivuje jeho instalační 
rutinu.

Internet -> Manuální instalace -> Nainstaluj KUPDATE



Příkaz provede stažení nejnovější verze/revize programu KUPDATE z 
internetové stránky www.kalkul.cz. Následně aktivuje jeho instalační 
rutinu.

Internet -> Manuální instalace -> Nainstaluj KALKULY

Příkaz provede stažení nejnovější verze/revize programu KALKULY z 
internetové stránky www.kalkul.cz. Následně aktivuje jeho instalační 
rutinu.

Internet -> Manuální instalace -> Nainstaluj demoverzi KALKULx 
Vyz

Příkaz provede stažení nejnovější demoverze programu KALKULx z 
internetové stránky www.kalkul.cz. Následně provede její instalaci a 
vytvoření příslušné dlaždice pro její spuštění. Demoverze jsou pouze ve 
verzi kódování češtiny Latin2 (ne kamenických).

Internet ->  Zobraz www.kalkul.cz

Příkaz zobrazí internetovou stránku www.kalkul.cz

Internet -> Zobraz www.pelico.cz

Příkaz zobrazí internetovou stránku www.pelico.cz

Internet -> Manuální instalace -> Instalace pro distributora

Příkaz je určen pro distributora. Bez důkladných znalostí programů 
KALKUL® a její vnitřních vazeb nedoporučujeme používání tohoto 
příkazu. Příkaz je schopen obecné instalace programů KALKUL® 
zahrnující i méně často používané případy (např. síťové programy, starší 
verze, jíný instalační disk než bootovací s operačním systémem,  a 
pod.).



NÁVODY

Soubor příkazů sloužících k zobrazení návodů k jednotlivým programům 
KALKUL. Upozorňujeme, že před použitím příkazů zobrazení je nutno 
stáhnout nápovědní soubory pdf příkazem “Internet -> Manuální 



instalace -> Stáhni nové verze/revize”.

JINÉ

Jiné -> O aplikaci

Příkaz zobrazí verzi programu KALKULY a informace o copyrightu.

Jiné -> Seznam změn

Příkaz zobrazí seznam změn.

Jiné -> FAQ (Často kladené otázky)

Příkaz zobrazí často kladené otázky a odpovědi na ně.



OVLÁDÁNÍ DLAŽDIC
Stisk levého tlačítka s šipkou ukazatele na dlaždici spustí příslušný 
program spojený s dlaždicí.

Stisk pravého tlačítka myši s šipkou ukazatele na dlaždici zobrazí 
pomocné menu s následujícími doplňkovými funkcemi:

- editace názvu a roku (zobrazeného na dlaždici)
- zobrazení parametrů (programu spojeného s dlaždicí)
- archivace programu (spojeného s dlaždicí)
- aktualizace programu (spojeného s dlaždicí)
- přesun dlaždice na první pozici
- přesun dlaždice vlevo
- přesun dlaždice vpravo
- odblokování dlaždice (viz. následující odstavec s často kladenými 
otázkami)
- zrušení dlaždice



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

Q0: Proč je některá dlaždice neustále červená a blokovaná? Jak ji mohu 
odblokovat?

A0: Jakmile je program KALKULn spuštěn (a to i nezávisle na programu 
KALKULY) vytvoří ve svém pracovním adresáři soubor “AKTIVNI.TXT”. 
Je-li program KALKULn korektně ukončen, soubor “AKTIVNI.TXT” opět 
smaže. Pokud byl program KALKULn násilně nestandardně ukončen 
(např. uzavřením okna, v němž běží, stiskem ikony “X” v horním horu 
okna), soubor “AKTIVNI.TXT” nemá kdo smazat. Mnohem horší je, že 
takto "shozený" program nemůže provést uložení zpracovávaných dat a 
dode tak k nevratnému poškození datových a intexových souborů. 
Program KALKULY průběžně sleduje adresáře napojené na jednotlivé 
dlaždice a přítomnost souboru “AKTIVNI.TXT” v pracovním adresáři 
považuje za příznak aktivity příslušného programu KALKULn. V tomto 
případě provede změnu barvy dlaždice na červenou a zablokuje ji. 
Červená dlaždice při neběžícím programu KALKULx současně 
signalizuje, že došlo k mimořádné události. Přinejmenším bude nutné 
provést přeindexování a je pravděpodobné, že došlo k porušení dat a 
bude nutné se vrátit k poslednímu archivu. Pokud si prověříte, že 
příslušný program KALKULn opravdu není funkční (a není např. 
minimalizovaný na spodní liště), můžete dlaždici odblokovat ručním 
výmazem souboru “AKTIVNI.TXT”. Nově je k dispozici příkaz 
"Odblokování dlaždice", který lze jaktivovat po stisku pravého tlačítka 
myši s kursorem na zablokované dlaždici. Tento příkaz provede výmaz 
souboru “AKTIVNI.TXT” a pokusí se provést archivaci programu, kdyby 
bylo nutné volat servisního technika k záchraně poškozených dat.

Q1. Červená dlaždice - program nelze spustit

A1. Červená barva dlaždice signalizuje běh programu. Programy 
KALKULx lze spouštět jenom jedinkrát. Vícenásobné spuštění 
nesíťových verzí programů KALKULx vede k chybám. Pokud však došlo 
dříve k nestandardnímu ukončení činnosti programu (například chybou 
operačního systému) a dlaždice je červená i když program neběží, 
vymažte ručně soubor AKTIVNI.TXT v pracovním adresáři programu 
KALKULx.



Q2. Chybí KALKTISK - program nelze spustit

A2. Bez instalované nadstavby KALKTISK nelze graficky tisknout. 
Pokud tisková nadstavba KALKTISK není nainstalována a ani její 
automatická instalace se nezdařila je uživatel vyzván, aby její instalaci 
provedl ručně (příkazem Internet -> Manuální instalace -> Instaluj 
KALKTISK).

Q3. Chybí FILES=120 - program nelze spustit
                       
A3. Pokud nelze automaticky upravit obsah souboru config.nt (kde chybí 
FILES=120), je uživatel vyzván, aby ručně úpravil tento soubor. Najdete 
jej v adresáři \Windows\System32\. Úpravujte prosím programem 
'Poznámkový blok', který spustíte jako správce. Aplikaci ‘Poznámkový 
blok' najdete příkazem 'Hledat' v hlaním menu operačního systému 
(pravé tlačítko myši na ikoně okna vlevo dole). Možnost spuštění jako 
správce bude nabídnuta po stisku pravého tlačítka myši na nalezené 
aplikaci 'Poznámkový blok'.

Q4. Nefunkční NTVDM (NT Virtual Dos Machine) - program nelze spustit

A4. V 32-bitových operačních systémech se dosovský program spouští v 
prostředí NTVDM. Pokud toto prostředí není aktivováno, je uživatel 
vyzván, aby je aktivoval. To prosím proveďte. Pokud tak neučiníte, lze 
NTVDM aktivovat dodatečně v příkazu ‘Programy a funkce’ v hlaním 
menu operačního systému (pravé tlačítko myši na ikoně okna vlevo 
dole). Po otevření okna zvolíte vlevo ‘Zapnout nebo vypnout funkce 
systému Windows’. V nabídce najdete a rozbalíte (+) ‘Starší 
komponenty’ a v nich zatrhnete ‘NTVDM’ . Následně je třeba upravit 
nastavení aplikace ‘Příkazový řádek’. Aplikaci ‘Poznámkový blok' najdete 
příkazem 'Hledat' v hlaním menu operačního systému (pravé tlačítko 
myši na ikoně okna vlevo dole). Aplikaci spusťte. Klikněte pravým 
tlačítkem myši na levém horním rohu (s ikonou ‘C:\.’) a v zobrazené 
nabídce zvolte ‘Vlastnosti’. V záložce ‘Možnosti’ zatrhněte volbu ‘Použít 
starší konzolu’. 



Q5. Nevyhovující velikost okna s programem KALKULx

A5. Po spuštění programu ‘KALKULx’ klikněte pravým tlačítkem myši na 
levém horním rohu (s ikonou ‘Kx’) a v zobrazené nabídce zvolte 
‘Vlastnosti’. V záložce ‘Písmo’ změňte požadovaný font a jeho velikost, 
například Lucida Console 24. V záložce ‘Rozložení’ nastavte u 
vyrovnávací paměti i u velikosti okna hodnotu Šířka=80 a Výška=25. 

Q6: Kdy se použije pro spuštění programu KALKULn emulátor 
DOSBox?

A6: Emulátor DOSBox se pro spuštění programu KALKULn v prostředí 
KALKULY používá pouze tehdy, pokud běží na 64-bitovém operačním 
systému. V 32-bitových operačních systémech se program KALKULn 
spouští přímo.

Q7: Proč se mi instaluje program KALKTISK?

A7: V rámci prostředí KALKULY spouštěné programy KALKULn mají 
implicitně tisky přepnuté na grafický režim tisku. Doporučujeme tento styl 
tisku používat, protože vyhovuje většině moderních tiskáren (laserové 
nebo tryskové) připojených k počítači přes port USB nebo i bezdrátově. 
Proto se při prvním spuštění programu KALKULn stiskem dlaždice 
ověřuje, zda je instalován program KALKTISK a pokud není, 
automaticky se spustí jeho instalace.


