
Merick Calc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeRIcK Calc 

 
Nářezové plány 

s kalkulacemi 

 
verze 3.15 

 

Uživatelská příručka 

 
Copyrigh © ing. Václav Říha-Soft Consult, 1995-2006 

 



Merick Calc 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
MS-DOS a MS Windows jsou zapsané ochranné známky firmy Microsoft Corporation. 

TURBO PASCAL s knihovnami Turbo Vision je zapsaná ochranná známka firmy Borland International, inc. 

COREL DRAW je zapsaná ochranná známka firmy Corel Corporation. 
 

Příručka je napsána v textovém editoru Works 3.0 CZ, za pomocí grafických editorů PaintBrush a Corel Draw verze 
3. Jsou zde použity upravené Clip-Art, dodané s programem Corel Draw verze 3. 

 

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uchována nebo přenášena 
jakýmkoliv způsobem bez předchozí dohody a písemného svolení firmy ing. Václav Říha-Soft Consult, Přelouč. 

 
Speciál thanks (in alphabetical order): 

Čokoládovnám Opava, hudební skupině Lucie, pivovaru Velké Popovice, skladateli J.S.Bachovi a zpěvačce Alani 
Morissette. 
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Vážení čtenáři, 
ještě než začnete číst tuto uživatelskou příručku k programu MeRIcK Calc , chtěli bychom Vám poděkovat za 
důvěru, kterou jste nám projevili a zakoupili si náš program - MeRIcK Calc . 

Věříme, že tento program bude pro Vaší firmu přínosem a usnadní Vám práci při vytváření nářezových plánů a 
kalkulací, neboť byl navržen a napsán tak, že nevyžaduje zvláštní znalosti uživatele pro práci na počítači a ovládání 
programu je tak jednoduché, že ho zvládne i naprostý laik. Pokud by i přesto vznikly nějaké problémy, ke každé 
situaci v programu je pod klávesou <F1> ukryta kontextová nápověda.  

Současně bychom chtěli poděkovat všem uživatelům starších verzí programu MeRIcK Calc, kteří svými 
připomínkami a náměty přispěli ke vzniku této nové verze. 
Na závěr tohoto úvodu Vám přejeme příjemnou práci jak s příručkou, kterou začínáte právě číst, tak i s programem 

MeRIcK . 
 

     Ing. Václav Říha 

      autor programu 
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Kapitola 1: Technické podmínky 
Minimální konfigurace 

Program MeRIcK Calc je určen k provozování na libovolných počítačích typu IBM PC AT a vyšší, vybavených operačním 
systémem MS-DOS 3.3 a vyšší. Současně vyžaduje libovolný monitor, paměť větší jak 500 kB a pevný disk s volnou kapacitou 
více jak 2 MB, jakoukoliv tiskárnu komp. s EPSON nebo Hewlett Packard. 

 Doporučená konfigurace 

Pro snadnou a rychlou práci doporučujeme počítač 486 a lepší, barevný monitor VGA, velký a rychlý pevný disk s velkou volnou 
kapacitou, myš, RAM nastavenou jako diskovou cache (např. SmartDrive z MS DOSu) a laserovou tiskárnu. 

Národní prostředí 

Program MeRIcK Calc  je napsán v kódování Latin2 (pc852), s možností využití podpory systému (MS DOSu) nebo s možností 
využití interní češtiny programu, a to jak na klávesnici a monitoru (EGA, VGA), tak i na tiskárně. 
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Kapitola 2: Licenční podmínky 
Důležité upozornění 

Licenční podmínky jsou neoddělitelnou součástí programu MeRIcK Calc. Definují práva a povinnosti uživatele. 

Potvrzením a odesláním spodní části registrační karty zpět na adresu výrobce vyjadřuje uživatel souhlas s 
licenčními podmínkami a zavazuje se k jejich dodržování. Pokud nebyla registrační karta řádně vyplněna a odeslána 
zpět na adresu výrobce, nemá výrobce programu MeRIcK Calc  povinnost jakékoliv podpory vůči koncovému 
zákazníkovi. Výrobce doporučuje zasílat vyplněné registrační karty jako doporučenou zásilku, tím se předejde 
případné ztrátě a následným problémům. 

Licenční podmínky 

Licenční smlouva 

Toto je právní smlouva mezi Vámi, konečným uživatelem a firmou ing. Václav Říha - Soft Consult, Přelouč. Za 
uživatele se považuje firma, která kopii software získá přímo od firmy ing. Václav Říha-Soft Consult, nebo od jejich 
autorizovaných dealerů, a užívá ji pouze pro vnitřní potřebu firmy. Poškozením ochranných proužků na disketě a  
vyjmutím diskety souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi zavázáni. Pokud s podmínkami této smlouvy 
nesouhlasíte, bezodkladně vraťte nepoškozenou zásilku zpět na místo, odkud jste ji získali. 

1. Program MeRIcK Calc  a jeho dokumentace jsou chráněny jako autorské dílo ve smyslu autorského zákona v 
platném znění. Veškerými právy k programu MeRIcK Calc  proto disponuje firma ing. Václav Říha-Soft Consult 
Přelouč. 

2. Licenční ujednání se mezi autorem a uživatelem sjednává na dobu neurčitou. 
3. Uživatel zašle autorské firmě (Soft Consult Přelouč) řádně vyplněnou registrační kartu, a tím získává právo na: 

- informace o nových produktech firmy, 

- nové verze programu "upgrade", 
- telefonické konzultace, tzv. Hotline. 

4. Před instalací programu na počítač se přesvědčte, že Vaše distribuční disketa je uložena v původním 
neporušeném obalu nesoucím značku výrobce. Pokud tato podmínka není splněna, jedná se o nelegálně šířenou 
kopii programu, kterou nejste oprávněni používat. 
5. Zakoupením jedné instalace uživatel získává oprávnění k používání produktu způsobem, který vyloučí souběžné 
použití více osobami na různých počítačích. To znamená, že program musí být nainstalován a užíván pouze na 
jednom počítači. Za užívání na jednom počítači se považuje skutečnost, že program je založen v dočasné paměti 
počítače, nebo je nainstalován do permanentní paměti tohoto počítače. Pokud má uživatel potřebu používat 
program na více počítačích nebo je třeba, aby program využívalo více osob najednou, k tomuto účelu slouží tzv. 
multilicenční verze programu. (Multilicenční verze povoluje instalaci programu na tolik počítačů, kolik jich je 
uvedeno v multilicenční smlouvě.) 

6. Uživatel se zavazuje, že nebude program MeRIcK Calc používat ani ho jakýmkoliv způsobem modifikovat, aby 
nedošlo k porušení nebo ohrožení autorských práv, která jsou definována v zákonech České republiky o autorském 
právu, v ustanoveních mezinárodních smluv a ve všech dalších odpovídajících zákonech. To znamená, že se 
uživatel musí k softwaru chovat jako ke všem ostatním materiálům, které podléhají těmto zákonům. 

7. Uživatel se zavazuje, že bez souhlasu autorské firmy (ing. Václav Říha-Soft Consult, Přelouč) nemá právo 
pronajmout, poskytovat produkt jiným osobám, ani jej jinak šířit. Uživatel nesmí poskytnout program MeRIcK Calc  
třetí straně bezplatně ani za úplatu. (Kopie programu a instalační diskety smí uživatel pořizovat pouze pro potřeby 
archivace a na vytvoření záložních kopií.) Uživatel nesmí provádět zpětný překlad a analýzu, dekompilovat nebo 
disassemblerovat software, ani jakékoliv jiné úpravy programu. 

8. Záruční doba programu je 6 měsíců ode dne prodeje. Podmínkou vzniku nároku na záruku a případné 
poskytování Hotline je řádné odeslání registrační karty na adresu firmy ing. Václav Říha-Soft Consult, Přelouč. 
Záruka se poskytuje na bezvadný chod programu MeRIcK Calc, přičemž bezvadným chodem programu se rozumí 
chod programu dle této dokumentace a jejich případných dodatků. V případě, že program není provozován na 
výpočetní technice, která je 100% kompatibilní se standardem IBM PC, opět výrobce neručí za bezvadný chod 
programu. Dále výrobce neručí za bezvadný chod programu v případě, že je provozován na výpočetní technice 
vybavené operačním systémem odlišným od standardu MS-DOS firmy Microsoft, nebo software jiného výrobce, 
který svoji podstatou zamezuje správnému chodu programu MeRIcK Calc. Samozřejmě firma Soft Consult Přelouč 
neručí za správnou funkci programu v případě, že je provozován na počítači spolu s jinými programy, které svojí 
funkcí brání korektnímu chování programu MeRIcK Calc, např. počítačové viry. Firma ing. Václav Říha-Soft Consult, 
Přelouč, nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody, ať jsou jakékoliv, i když vznikly na základě 
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použití nebo nemožnosti použití produktu firmy Soft Consult Přelouč, dokonce byla-li firma Soft Consult Přelouč 
označena jako možný původce těchto škod. Firma Soft Consult neručí za jakékoliv škody způsobené na výpočetní 
technice, programovém vybavení či datových souborech uživatele, byly-li tyto způsobené užitím programu MeRIcK 
v rozporu s touto dokumentací, či vznikly následkem předem nedefinované události či užitím nestandardního 
software či hardware. V žádném případě odpovědnost firmy Soft Consult Přelouč nepřevýší částku zaplacenou za 
poskytnutí licence a to bez ohledu na výši i druh uplatňované náhrady vzniklých škod.  
 

Práce s uživatelskou příručkou 

Dokumentace k programu MeRIcK Calc  se skládá ze dvou částí: 
 Začínáme .. .  - popisuje insta laci a  spouštění programu společně s obecnými zásadami 
pro ovládání  programu, 

 Popis programu . ..  - podrobný popis programu s mnoha radami, které se skrývají  pod 
př íklady a upozorněními. 

Uživateli, který bude provádět vlastní instalaci programu sám, doporučujeme, aby si nejprve přečetl tu část 
příručky, která se instalací programu zabývá. Uživatel získá základní přehled o způsobu instalace a dozví se 
možnostech programu. 
Uživatelská příručka by Vám měla být průvodcem při prvním seznamování se s programem, neboť svým obsahem 
naznačuje první kroky v programu. 
V případě, že nemáte příručku při práci s programem po ruce, můžete kdekoliv v programu využít kontextovou 
nápovědu (klávesa <F1 >), která vždy popisuje místo v programu, ve kterém se právě nacházíte. 
 

Instalace programu 

Program MeRIcK Calc  je dodáván na dvou disketách 3,5" HD. Instalace programu MeRIcK Calc  se provádí pomocí instalačního 
programu (instaluj.exe a setup.exe), který je součástí disket. Instalační program nejen že kopíruje potřebné soubory do 
zvoleného adresáře, ale provede i nastavení počátečních parametrů programu. Instalační program si vygeneruje dávkový 
soubor, kterým se program     MeRIcK Calc  spouští. Tento dávkový soubor se zapíše do prvního adresáře na cestě. 
 

� Pokud používáte pro dávkové soubory jiný adresář, můžete si do něho vzniklý dávkový soubor zkopírovat. 

 

Vlastní instalace programu MeRIcK Calc je zcela jednoduchá a zvládne ji i naprostý laik v práci s počítačem. Pokud 
se ale domníváte, že instalaci programu nezvládnete sami, svěřte ji odborné firmě. 

 

Instalace v prostředí DOSu 

1. Vložte disketu do mechaniky a zvolte ji jako aktivní, např. pro mechaniku A příkazem, A: a stiskněte klávesu 
<Enter>. 

2. Na povelový řádek zadejte příkaz pro instalaci, Instaluj a stiskněte <Enter>. 

Po menší časové prodlevě (závislé na typu počítače) se na monitoru objeví dialogové okno, do kterého napíšete 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO, JMÉNO FIRMY a ADRESÁŘ, do kterého se má instalace provést. Cílový adresář, kam se 
instalace má provést Vám instalační program nabídne sám, ale Vy si ho můžete podle vlastní potřeby změnit. 
Pokud k této změně nemáte vážné důvody, doporučujeme ponechat původní adresář (je to výhodnější z hlediska 
možných budoucích upgradů programu). 

 

� Registrační číslo naleznete na registrační kartě, na nálepce instalační diskety a na přebalu balíku. Opisujte ho 

pozorně - při nesprávně napsaném registraním čísle nebude instalace programu provedena. 

Pokud se necítíte být odborníky přes počítače a na základě našich praktických zkušeností Vám doporučujeme 
ponechat adresář instalace, který Vám instalační program sám nabízí. Nevzniknou Vám žádné problémy, neboť se 
jedná o vyzkoušený způsob instalace. Pokud chcete jiný adresář, záleží čistě na Vás, nechceme Vás v ničem 
omezovat. Po vyplnění registračního čísla, jména firmy a adresáře instalace se spustí vlastní instalační program. 
Instalační program si před instalací vlastního programu kontroluje velikost místa na pevném disku Vašeho počítače. 
Pokud Vám program oznámí zprávu "Nedostatek místa na pevném disku", je nutné ještě před instalací smazat 
nepotřebné soubory a tím zvětšit velikost volného prostoru na pevném disku. 

Jakmile se spustí instalační program, provede si kontrolu diskety. Pokud nebude instalace prováděna z originální 
instalační diskety - instalace nebude provedena. 
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Během několika sekun se provede vlastní instalace programu MeRIcK s konečným hlášením o úspěšné instalaci a 
zároveň Vám bude sdělen příkaz, kterým se program MeRIcK spouští. 

Program    MeRIcK Calc se spouští příkazem "MERICK", který se píše na povelový řádek.  

� To znamená, že se program spouští pomocí dávkového souboru. Nikdy nespouštějte program pomocí souboru 
merick.exe. Mohlo by se totiž stát, že jednou spustíte program pomocí dávkového souboru a jednou pomocí exe 
souboru, a mohlo by dojít k poškození dat. 

Instalace v prostředí Windows 3.1 

1. Spusťte Microsoft Windows.  
2. Do disketové jednotky vložte disketu. 

3. Z nabídky Soubor (File) v okně Správce programů (Program manager) vyberte příkaz Spusť... (Run). 

4. V dialogovém okně Spuštění programu na povelový řádek napište A:instaluj a stiskněte klávesu <Enter>. 
Instalaci nechte proběhnout do adresáře, který Vám nabízí instalační program. Po skončení instalace se vytvoří 
programová skupina (Group) MeRIcK a v ní najdete ikonu MeRIcK Calc, kterou se program spouští. Programová 
skupina s ikonou se objeví po restartu operačního systému Windows. 

 

Instalace pro prostředí Windows 95, 98, XP 

1. Spusťte Microsoft Windows 95, 98 nebo XP. 

2. Do disketové jednotky vložte disketu s vlastním programem. 
3. Stiskněte tlačítko Start a vyberte příkaz Spustit... 

4. Na povelový řádek napište A:instaluj a stiskněte klávesu <Enter>. Instalaci nechte proběhnout do adresáře, 
který Vám nabízí instalační program. Po skončení instalace se program MeRIcK spouští ikonou MeRIcK Calc, která 
se (v operačním systému Windows 95 a 98) zobrazí na ploše. V operačním systému Windows XP Home/Pro si ikonu 
na plochu přeneste ručně. 
5. Pokud je vlastní program již nainstalovaný, proveďte instalaci z druhé instalační diskety s tzv. WinPrinterem 
(podpora tisků přes Windows, nutné pro USB a GDI tiskárny). Vložte disketu do mechaniky. Zvolte v „Průzkumníku“ 
aktivní malou mechaniku. Spusťte instalační soubor „setup.exe“. Dále Vás již instalační program povede sám. 
Pokud proběhne instalace v pořádku až do konce objeví se ikona WinPrinteru na dolní liště vpravo dole vedle 
hodin. 

6. Při prvním spuštění programu Merick Calc, je potřeba v „Nastavení – Tiskárny …“, zaškrtnout pomocí myši nebo 
mezerníku volbu „Typ tiskárny – WinPrinter“ a vše uložit tlačítkem „OK“. 
 

 

Instalace, ve  kterémkoliv operačním systému musí být vždy prováděna 
z originální  instalační diskety. 
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Kapitola 3: Začínáme... 
První kroky s počítačem 

Tato část uživatelské příručky by Vám měla usnadnit první kroky při seznamování se s programem. Vysvětlí Vám základní pojmy 
užívané v příručce, které byste měli znát dříve než začnete zadávat počáteční data do programu (např. jak se program spouští, 
obecné ovládání programu a další informace, které Vám usnadní práci). 

Slovníček pojmů 

V následující tabulce je uveden slovníček speciálních a obecně známých termínů, se kterými se budete v textu 
pravidelně setkávat. 

Pojmy 

adresář - vyšší jednotka než je soubor. Je to jakási zásuvka, do které se ukládají soubory, aby v nich nebyl 
nepořádek. 
autoexec.bat - dávkový soubor. Automaticky se spouští při každém startu operačního systému. Obsahuje příkazy, 
které se mají provádět před začátkem práce s počítačem. 

cesta - path - za sebou jdoucí adresáře, po kterých DOS  chodí, když se chce dostat k souborům. 
dávkový soubor - textový soubor, ve kterém je na každém řádku jeden příkaz operačního systému nebo spuštění 
nějakého programu. Má příponu BAT. 
disketa - pružný disk o rozměru 5,25" nebo 3,5", a o velikosti 1,2MB nebo 1,44MB. 

dvojstisk - doubleclick - shodný s klávesou <ENTER>. Dvakrát rychle za sebou stisk tlačítka myši. 

editace - oprava položky. 
help - nápověda -  kontextová nápověda ke kterékoliv situaci v programu přístupná při stisku klávesy F1>. 

horká klávesa - klávesová zkratka (přímo klávesa nebo kombinace kláves) pro rychlé vyvolání příslušné činnosti 
bez zdlouhavého procházení všech nabídek , např. <ALT><X>. 

informační řádek - dolní menu - poslední řádek na monitoru, kde jsou vypsány informace pro uživatele (horké 
klávesy). 

klávesnice - keyboard - vstupní zařízení pro zadávání znakových a číselných dat. Obsahuje standardní klávesy 
psacího stroje, ale také řídící klávesy a funkční klávesy, např. klávesy <F1> až <F12>. 
kombinace (kláves) - současné stisknutí několika kláves, 

kurzor - poziční ukazatel (např. blikající vodorovná čárka nebo obdelníček na obrazovce, inverzní řádek). 
menu - nabídka - skupina položek pro ovládání programu. 

monitor - zobrazovací zařízení počítače. 

myš - vstupní zařízení pro ovládání programů, grafické obrazovky a pro manipulaci s objekty. 
nabídka hlavní -     nabídka pro ovládání celé struktury všech ostatních nabídek programu. Je umístěna na první 
řádce obrazovky. 
obrazovka - prostor monitoru pro zobrazení údajů. 

okno - část obrazovky ohraničená rámečkem (plnou jednoduchou nebo dvojitou čarou). 

paměť - malá základní paměť nutná pro chod počítače ROM, přídavná paměť RAM. Čím více paměti počítač má, 
tím rychleji běží programy. 

pevný disk - hard disk - slouží k uchování většího množství dat s možností jejich rychlého vyvolání. 
položka - prvek nabídky nebo okna pro zadávání, opravu (editaci) a čtení údajů. 

přepínač - typ položky, která může nabývat jen definovaných stavů (např. X). 
rolovací pás - sloupec - scroll bars - většinou je umístěn v pravém a dolním okraji okna. Slouží k rychlému 
listování v okně (v seznamu). Neobjevuje se v každém případě, pouze pokud se nevejde okno na obrazovku. 

soubor - základní stavební jednotka DOSu. Název souboru je určen jeho jménem a příponou, která by měla 
určovat formát souboru, např. TXT, OBR, COM, EXE, BAT. 

znak - malé, velké písmeno, číslice, interpunkčí a matematická znaménka atd. (všechny klávesy z klávesnice pro 
psaní). 
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Označení a význam jednotlivých kláves 

S programem MeRIcK Calc můžete pracovat buď pomocí klávesnice, nebo pomocí myši. Pro lepší přehlednost 
výkladu se v textu používá symbolické označení jednotlivých kláves. Toto označení se skládá z dvojice lomených 
závorek, mezi kterými je vloženo slovo (skupina znaků) mnemotechnicky charakterizující význam dané klávesy. 

Toto je tabulka nejdůležitějších kláves: 

<ENTER>  klávesa Enter, Return, potvrzuje nebo vybírá ze seznamu, 
<ESC>  klávesa Esc (ukončení bez uložení změn), odmítá nebo zavírá dialogové okno, 

<CTRL>  klávesa Ctrl, nadřazovač, v kombinaci s jinou klávesou se mačká vždy první, 
<SHIFT>  klávesa Shift (na psacím stroji nadřazovač, v kombinaci s jinou klávesou se mačká vždy 
první, 

<ALT>   klávesa Alt, nadřazovač, v kombinaci s jinou klávesou se mačká vždy první, 
<TAB>  klávesa Tab, nadřazovač, v kombinaci s jinou klávesou se mačká vždy první, 

<CAPS>  klávesa Caps Lock - přepínání režimů psaní velkých/malých písmen, 
<NUM>  klávesa Num Lock - přepínání na numerickou klávesnici, 

<INSERT>  klávesa Insert - přepisování/vkládání textu, 

<VLEVO>  kurzorová klávesa pro posun vlevo, 
<VPRAVO>  kurzorová klávesa pro posun vpravo, 

<NAHORU>  kurzorová klávesa pro posun nahoru, 
<DOLU>  kurzorová klávesa pro posun dolů, 

<PgUp>  klávesa PageUp - posun kurzoru o okno nahoru, 
<PgDn>  klávesa PageDown - posun kurzoru o okno dolů, 

<DEL>  klávesa Delete - vymazání znaku v místě kurzoru, 

<BACKSPACE> klávesa Backspace - vymazání znaku vlevo od kurzoru, 
<HOME>  klávesa Home - kurzor na začátek řádky, 

<END>  klávesa End - kurzor na konec řádky, 
<MEZERA>  mezerník - dolní dlouhá klávesa určená pro psaní mezer, v některých případech slouží jako 
přepínač stavů dané položky, 

<F1>až<F12> funkční klávesy (obecně <Fn>), 
<A>   označení stisku jedné klávesy (např. A), 

<ALT> <X>  současné stisknutí více kláves najednou, nejprve <ALT>, potom <X>. 

Konvence užité v textu 

V textu této příručky jsou použity kromě základního textu některé speciální odstavce, které např. doplňují údaje v 
textu, popř. na něco upozorňují. Jsou od základního textu odlišeny typem písma. 

� Poznámka: upřesňuje vysvětlovaný problém, popř. dává návod na řešení daného problému, atd. 

� příklad k vysvětlovanému problému, 

� Upozornění: důležité upozornění a varování. 

Spuštění programu 

Program MeRIcK Calc se vždy spouští příkazem MERICK (Dos) nebo pomocí vzniklých ikon (Windows). 

V DOSu tedy napište na povelový řádek: 
MERICK, a stisknete klávesu <Enter>, 

nebo ve Windows pomocí tzv. doubleclicku stisknete ikonu.   

Počítač bude chvíli načítat data z pevného disku, a pokud bude vše v pořádku, objeví se základní obrazovka 
programu. 

Na horním řádku obrazovky je hlavní nabídka (menu) programu. Způsob ovládání hlavní nabídky bude popsán v 
dalších odstavcích, takže si jenom řekneme, co kde máte hledat: 
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 Program -  základní  informace o programu (název programu, jméno autora, d istr ibuční  
f i rma, čís lo l i cence, jméno už ivatele),  položka nabídky na ukončení  programu (<ALT> 
<X>). 

 Tabulky -  první kl íčová nabídka celého progamu. Provádí se zde vlastní zpracování 
nářezových p lánů a ka lkulac í ,  př ípadné rekapitua lce posledního výpočtu nářezových 
plánů a zadávání  sestav. 

 Materiály  - druhá kl íčová nabídka ce lého programu. Provádí  se zde zadávání p lošných 
mater iá lů (skutečných a v irtuá ln ích), délkových mater iá lů - hran (skutečných a 
vi rtuálních) , ostatních mater iá lů (kování , mzda,.. .) . 

 Nástroje - pomocné nástroje programu, jako je zálohování  dat  na disketu,  př ípadná 
možnost  obnovy dat ze záloh a obnovení  databází , tzv.  re indexace. 

 Nastavení -  dalš í  pomocné funkce programu, které je nutno projí t  a př ípadně upravi t  
př i  prvním spuštění programu a př i  změně počítače (např. př i  koupení nové t iskárny, 
monitoru, atd.) .  Provádí se zde základní nastavení  t iskárny,  češt iny (na klávesnici  i  na 
videu),  materiá lů (ší řka řezu pi ly,  minimální  odpad, minimální rozměr),  DPH, monitoru 
(barevný, černobí lý, LCD disp lay),  a vlastní  uložení/načtení nastavení . 

Pod hlavní nabídkou je "Pracovní plocha”, kde se zobrazují všechna pracovní (dialogová) okna programu. Na 
pracovní ploše v dolním pravém rohu je tzv. informační okno, které je stále otevřené a informuje Vás o názvu 
programu, autorovi, čísle licence a jméně uživatele. 

Poslední řádek obrazovky je tzv. “informační řádek”, kde jsou vypsány klávesy, které mají v daném okamžiku 
nějaký význam. 

Ovládání programu 

Ovládání celého programu můžeme rozdělit na tři samostatné části: 
 ovládání roletové nabídky, 
 práce se seznamy, 
 vyplňování dia logových oken. 

Po spuštění programu je zobrazena základní obrazovka. V horní části obrazovky je hlavní nabídka - hlavní část 
roletové nabídky. Uprostřed je pracovní plocha, kde se otvírají všechna dialogová okna. A poslední řádek obrazovky 
je tzv. informační řádek. 

Ovládání roletové nabídky 

Souhrn funkcí a příkazů, které se mohou spouštět ze seznamu zobrazeného na obrazovce, se nazývá nabídka. 
Hlavní nabídka je umístěna na prvním řádku obrazovky. Odtud se pak rozvíjí dolů další nabídka tzv. roletová 
nabídka (podnabídka). 

Hlavní nabídka 

Hlavní nabídka zobrazená na prvním řádku obrazovky je určená k obsluze celého programu. 
Může se ovládat třemi způsoby: 

- kurzorem myši a stiskem levého tlačítka myši, 
- klávesou odpovídající zvýrazněnému písmenu v položce nabídky (většinou je to první velké písmeno nabídky), 

- kurzorovými klávesami <VLEVO>, <VPRAVO>, a pro výběr položky z nabídky klávesou <DOLU>,  <ENTER>. 

Výběr položek z nabídky 

Položky nabídky lze volit také několika způsoby: 

- kurzorovými klávesami <NAHORU>, <DOLU> - kurzor se posune vždy o jeden řádek nabídky nahoru nebo dolů, 
- klávesami <HOME>, <END> - kurzor se posune na začátek nebo na konec nabídky, 

- kurzorem myši, 

- horkými klávesami - většinou se jedná o první velké písmeno položky zvýrazněné jinou barvou (např. červenou). 

� Aktuální položka v nabídce je označena kurzorem, který je inverzní k textu, např. text je černý a kurzor je 
zelený - při používání barevného monitoru. 

Výběr 

Položku z nabídky můžete vybrat jedním z těchto způsobů: 
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- klávesou <ENTER>, 
- klávesou odpovídající zvýrazněnému písmenu v položce nabídky (horká klávesa), 

- kurzorem myši a stiskem levého tlačítka. 

Zrušení zobrazené nabídky 

Chcete-li vybranou (aktuální) nabídku zrušit (dostat se do předcházející), můžete to provést několika způsoby: 

- stiskem klávesy <ESC>, 
- stiskem tlačítka k rychlému uzavírání okna. 

Informační řádek -  dolní  menu 

Dolní menu je umístěno na posledním řádku obrazovky. 

Může se ovládat dvěma způsoby: 

- kurzorem myši a stiskem levého tlačítka myši, 
- klávesou odpovídající zvýrazněnému písmenu (kombinací zvýrazněných kláves). 

Ovládání seznamů 

Po výběru některé položky z nabídky (např. Sestavy   Alt-S) se na obrazovce monitoru zobrazí dialogové okno 
(např. Seznam sestav). V něm budou jednotlivé položky seznamu setříděny podle daného klíče (podle abecedy). 

Vybraná položka je označena inverzním řádkem (kurzorem). Na barevném monitoru je to většinou zelený řádek. 

Pohyb kurzoru v seznamu 

V seznamu se kurzor pohybuje pomocí: 
 kláves pro ovládání kurzoru: 

- <NAHORU> - kurzor se posune o jeden řádek nahoru, 
- <DOLU> - kurzor se posune o jeden řádek dolů, 
- <PgUp>  - kurzor se posune na první položku v seznamu, 
- <PgDn>  - kurzor se posune na poslední položku v seznamu, 
- <HOME> - kurzor se posune na první položku v okně, 
- <END>  - kurzor se posune na poslední položku v okně. 

 myši - pohyb pomocí rolovacího pásu umístěného v pravém okra j i  seznamu, 
  rychlého vyhledávání  - stačí napsat  část  textu položky, kterou hledáte,  a st isknout 
<ENTER>. Kurzor se přemíst í  na první položku, která začíná t ímto řetězcem. 

  
o Hledáte-li v seznamu sestav např. sestavu "Skříň šatníková", napište několik prvních písmen (např. 

skř) a stiskněte <ENTER>. Kurzor se přemístí na první položku, která začíná textem skř. 

Dialogové okno 

Dialogové okno se otvírá vždy po zvolení jakékoliv položky nabídky. Slouží ke vkládání nových údajů, k jejich 
prohlížení, opravování nebo rušení. Údaj, který chcete změnit, musíte nejprve vybrat pomocí klávesy <TAB>. 
Vybraný údaj je podsvícen odlišnou barvou (zelenou). Při zadávání a zápisu nových údajů je stávající položka 
automaticky vymazána. 

Položka pro zadání textu 

Textové položky slouží pro zadání názvu (název sestavy, dílu, materiálu), poznámky, atd. V názvu mohou být 
využity textové (kombinace malých a velkých písmen) i číselné znaky. Maximálně však může být napsáno 25 znaků. 

o Máte zadat název nové sestavy – police.  Do názvu nové sestavy tedy napíšete: Police Karolína 
001 (vidíte zde kombinaci malých, velkých písmen a číslic).    

Položka pro zadávání počtu a rozměrů 

Tyto položky slouží pouze k zadávání číselných znaků (písmena do číselných položek nelze zadávat). Rozměry se 
zadávají v milimetrech (mohou být zadány na dvě desetinná místa). Při zadávání rozměrů je jedno, jestli budete 
nejprve zadávat menší rozměr krát větší rozměr nebo naopak. Názorné schéma desky v okně se bude měnit dle 
skutečně zadaných rozměrů. Počet se zadává vždy jako celé číslo. 

o Do sestavy "Police Karolína 001" máte zadat boky, jejich rozměr a počet. Název:Boky,Rozměr: 
300 x 400 mm, Počet: 2 ks. 
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Orientace vzoru (let) 

Pokud používáte materiál s léty (gravírované nebo dýhované desky), můžete si zadat jejich orientaci. Orientace let 
může být dle osy X, osy Y, nebo není žádná (pokud používáte jednobarevné lamino). Orientace let v okně se vybírá 
pomocí kurzorových šipek <DOLU> a <NAHORU>, potvrzuje se klávesou <ENTER>. 

Olepování hran 

Kromě toho, že u každého dílu zadáváte jeho základní parametry (název, rozměry, směr let,...) můžete u každé 
strany určit zda bude či nebude později olepena olepovačkou. Olepování se provádí pomocí klávesy <MEZERA>. 
Mezi jednotlivými stranami se pohybujete pomocí kurzorových kláves <DOLU>, <NAHORU>, <VLEVO> a 
<VPRAVO>. Která strana dílu je již olepena je názorně vidět z pomocného schématu. Po skončení olepování se na 
další zadávací položku dostanete pomocí klávesy <ENTER>. 
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Kapitola 4: POPIS PROGRAMU… 
Jak pracovat s manuálem 

Následující řádky Vám popíší používání programu MeRIcK Calc, tak abyste dokázali maximálně využít jeho možností 
a tím si ulehčili práci s vytvářením nářezových plánů a kalkulací v truhlářské praxi. Nebude se jednat o strohý popis 
programu, ale částečně bude uvedena i metodika, tzn. jak  se co dělá. Uvědomte si, že začínáte s čistým 
programem, který se musí nejprve naplnit (alespoň částečně) daty, abyste ho mohli později efektivně využívat. 
Proto se Vám může zdát, že začátek je poněkud rozvláčný a nezáživný, ale překonejte to. Manuál je rozdělen do 
ucelených okruhů, které vždy pokrývají určitou oblast programu. Tak jdeme na to. 

Nastavení programu 

Úplně na začátku je třeba provést kontrolu a případnou změnu nastavení parametrů programu, jako jsou nastavení 
DPH, tiskárny, češtiny, monitoru, materiálů a dalších parametrů. Program je dodáván se standardním nastavením 
od výrobce, které by mělo vyhovovat většině uživatelů, přesto je třeba celé nastavení projít a zkontrolovat, 
případně pozměnit. Veškeré nastavení se provede v hlavním menu “Nastavení”. 

Nastavení češtiny 

Nastavení češtiny je první nastavení které je třeba zkontrolovat. Pokud bude v pořádku bude k Vám program 
promlouvat česky a veškeré Vaše texty budou čitelné. Problematiku češtiny lze rozdělit na tři oblasti: čeština na 
monitoru, na klávesnici a na tiskárně. Program řeší poměrně komplexně všechny tři oblasti. 

 

obr. 1    obr. 2 

 čeština na monitoru  - tato oblast je  zře jmě nejméně problemat ická.  Pokud vlastní te 
počítač s v ideoadapterem VGA, zapněte volbu  "[X]  Zavádět český font"  v d ia logu 
"Nastavení češtiny" .  Pokud máte videoadapter EGA, použi jte podporu systému (MS 
DOSu). A máte-l i  CGA nebo Herkules, je  mi l í to.  Češt ina Vám zůstane odepřena a 
uvažujte o nákupu lepšího počítače. 

 čeština na klávesnici -  tady existuje více možnost í  a  problematika je  podstatně 
složitějš í .  

Nejlépe na tom budou ti, kteří nemají nainstalovanou na počítači žádnou češtinu. Stačí pouze zvolit českou 
klávesnici v dialogu "Nastavení češtiny" (obr. 2). 

Ti kdo užívají systémovou podporu MS DOSu na klávesnici (ovladač KEYB cz), naopak musí zvolit původní 
klávesnici v dialogu "Nastavení češtiny" (obr. 2).  

A nakonec ti kdo mají trvale zapnutou podporu pro kódování bří. Kamenických na klávesnici. Tady doporučujeme 
pokusit se vypnout ovladač češtiny před spuštěním programu MeRIcK, například v dávkovém souboru a po 
skončení ho opět nainstalovat. Potom platí výše uvedené. Jestliže nejde ovladač vypnout, zvolte českou klávesnici v 
dialogu "Nastavení češtiny". Interní čeština je napsaná tak, aby nedocházelo ke konfliktům. Pouze psaní velkých 
čárkovaných a háčkovaných písmen bude poněkud složitější. Předchozí ovladač totiž "spolkne" informaci o stisku 
interpunkční klávesy (čárka a háček) a program se tak o ni nedozví. Použijte proto pevný nadřazovač <CapsLock> 
a odpovídající malá písmena. 

 čeština na tiskárně  - nejprve potřebujete vědět,  jakou češt inu ovládá Vaše t iskárna. 
To se dozvíte z technické dokumentace nebo od prodejce. Tuto češt inu nastavte v 
dia logu "Nastavení tiskárny"  (obr. 4). Pokud nevíte , jak je  t iskárna nastavená nebo 
zda vůbec nějakou češt inu umí, vyzkoušejte všechny uvedené volby.  V nejhorš ím 
případě zvolte "bez češtiny" .  

Nastavení tiskárny 

Nastavení tiskárny je jednoduchá záležitost a provádí se v dialogovém okně “Nastavení tiskárny” (hlavní nabídka 
Nastavení - Tiskárny...(obr. 3)). 

Provádí se zde základní nastavení typu tiskárny, připojení tiskárny, kódování (druh češtiny) na tiskárně a  povoluje 
se zde vkládání volných listů do tiskárny (nebo naopak se povoluje používání traktorového papíru, popř. používání 
volných listů z podavače tiskárny). 
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 Typ tiskárny  - můžete si  vybrat mezi  pět i  základními druhy t iskáren. Volbu “9 jehel”  
zvolte,  máte-l i  devít i jehl ičkovou t iskárnu a volbu “24 jehel”  pro dvacet ičtyř jehl ičkovou 
t iskárnu. Tyto t iskárny musí  být  v módu EPSON - Graphic2. 

obr. 3    obr. 4 

� Pokud budou tiskárny v módu IBM Graphic Printer nebo Pro Printer (některé tiskárny Canon) budou zřejmě 
dobře tisknout jako Epson 24 jehel, ale musí mít zapnut tzv. AGM mód (AGM=ON). 

“Inkoust HP” volte v případě, že máte inkoustovou tiskárnu Hewllet Packard nebo kompatibilní. Taková tiskárna 
má psané rozlišení 300 (600) dpi. 

� Inkoustové tiskárny, které mají rozlišení 360 nebo 720 dpi se nastavují jako 24-jehličkové. (Star, Epson, 
Canon). 

U laserových tiskáren by neměl být žádný problém. Všechny většinou zvládají jazyk PCL3 a vyšší - volba “Laser 
HP”. Volbu „Canon BJ-IBM“ volte pro tiskárny Canon nebo IBM Graphic/Pro Printer, které nemají zapnutu volbu 
AGM. 

 

� Některé tiskárny jako např. Canon nebo Citizen umí příkazy typu „Epson 9/24“ i příkazy typu „Canon/IBM“, 
proto je třeba vyzkoušet obě volby. Program totiž sám nemůže poznat, v jakém módu je tiskárna nastavena. 

 

V případě, že si nevíte rady s nastavením své tiskárny, pročtěte si následující tabulku. 
Typ tiskárny   Volba nastavení v programu 
Canon Bjxxx   Canon/IBM nebo Epson 24 (AGM) 

Canon laser   HP LJ laser 

Citizen 9 jehel (120D…)  Epson 9 nebo Canon/IMB 

Citizen 24 jehel (Pro…)  Epson 24 nebo Canon/IMB 

Citizen inkoust (ProJet)  HP DJ inkoust 

Citizen laser   HP LJ laser 

Epson LX, FX   Epson 9 

Epson LQ   Epson 24 

Epson Stylus (inkoust)  Epson 24 

Epson EPxxx laser   HP LJ laser 

HP DeskJet 3xx, 5xx, 6xx  HP DJ inkoust 

IBM Graphic Printer-9jehel  Canon/IBM nebo Epson 9 (AGM) 

IBM Pro Printer-24jehel  Canon/IBM nebo Epson 24 (AGM 

IBM Laser Printer – laser  HP LJ Laser 

Kyocera laser   HP LJ Laser 

OKI laserové   HP LJ Laser 

Olivetti inkoust   Canon/IBM 

Panasonic jehličkové  Epson 9 nebo Epson 24 

Panasonic laserové   HP LJ Laser 

Star jehličkové   Epson 9 nebo Epson 24 

Star inkoustové   Epson 24 

Star laserové   HP LJ Laser 

Texas Instrument laserové  HP LJ Laser 

 

Pokud svoji tiskárnu nenaleznete ve výše uvedené tabulce, vyzkoušejte postupně všechny volby v programu. Po 
každém nezdařeném pokusu je potřeba tiskárnu vypnout, popř. vyprázdnit frontu (Windows 95, Windows NT). 
„WinPrinter“ volte v případě, že vlastníte tiskárnu bez procesoru (tzv. GDI) nebo tiskárnu připojenou k počítači 
přes USB port. Tisk je zajišťován přes tzv. tiskový spuler. Správnost nainstalování tiskového programu WinPrinter 
ověřite tak, že ve Windows  vpravo dole vedle hodin je malá ikona programu MeRIcK Calc s popiskou Merick Calc 
WinPrinter.  Po odeslání tiskových sestav do tiskárny začne první tisk cca mezi 8-15s. 
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 Výstup - můžete vybrat výstupní  port  pro př ipojenou t iskárnu. Standardně se používá 
LPT1. 

 Kódování  tiskárny  - vyberte kódování Vaši  t iskárny. V jakém kódování je t iskárna 
nastavena se dozvíte z  př i ložené dokumentace u t iskárny,  popř. od Vašeho prodejce. 
Pokud je kódování  správně nastaveno program př izpůsobí  textové výstupy Vaší 
t iskárny. 

� Pokud Vaše tiskárna neumí česky zvolte první volbu "bez češtiny". 

 Ruční vkládání papíru  - tato volba se zaškrtává [X] v př ípadě, jest l iže nepoužíváte 
automat ický podavač volných l i stů nebo traktorový papír . 

Nastavení monitoru 

Nastavení parametrů monitoru (barevný, černobílý, LCD display) se musí provést v případě, že zobrazení nápisů 
seznamů a tlačítek je špatně čitelné a nesrozumitelné. Toto nastavení se provádí v dialogovém okně “Nastavení 
videoadaptéru” (obr. 6) v hlavní nabídce “Nastavení - Monitoru...” (obr. 5). 

 

obr. 5    obr. 6 

Základní nastavení parametrů monitoru si můžete vybrat ze tří možností: 
 Barevný monitor  -  toto nastavení je  určeno pro všechny ty, kteř í  vlastní  barevný 
monitor  (nejčastě jš í  volba -  doporučujeme!) . 

 Černobílý monitor  - tato volba je  určena pro všechny VGA mono monitory (odst íny 
šedi). 

 LCD display  -  tato volba není  moc častá,  a le nastavuje se v př ípadě notebooku a 
plazmového d isple je , dále na monitorech Herkules a v některých př ípadech, kdy jsou 
problémy se zobrazováním odst ínů šedi . 

Nastavení DPH 

V programu máte možnost používat tři kategorie DPH. Protože je dost možné, že postupně bude docházet ke 
změnám DPH, máte možnost si tyto tři kategorie nastavit v dialogu "Editace hodnot DPH" (obr. 8) dle současné 
legislativy. Hodnoty zde nastavené se potom zobrazují v jednotlivých seznamech materiálů a kalkulacích. Nastavení 
se provádí z hlavní nabídky “Nastavení-DPH...” (obr.7). 

  

obr. 7    obr. 8 

 

� Při změně daně z přidané hodnoty, je nutné upravit tyto tři přednastavené hodnoty. Hodnoty nové DPH se 

okamžitě promítnou do všech databází. Zároveň také nebudete moci vyplnit v seznamech materiálů jinou 

hodnotu DPH, než jednu ze tří zde uvedených. 

Nastavení parametrů materiálů 

Nastavování základních parametrů materiálu se provádí v dialogovém okně "Přednastavené hodnoty" (obr. 10) 
z hlavní nabídky “Nastavení - Materiálů...” (obr. 9). Přednastavují se zde konstanty, které později využijete při 
zadávání nového materiálu. 

 
obr. 9    obr. 10 

� Pozor!!! Tyto hodnoty neovlivňují přímo výpočet, ale slouží pouze jako přednastavené pro zadávání nového 

materiálu. Pokud začínáte a nemáte tušení na co jsou tyto hodnoty, nechte  je tak jak jsou. Nic tím nezkazíte. 



Merick Calc 
Postupem času až se seznámíte podrobněji s programem zjistíte jejich výhody, popř. si je podle další potřeby 

změníte. 
 DPH - vyplňte nejčastěj i  používanou hodnotu DPH v seznamech materiá lů. V Čechách 
od roku 2004 je základní  sazba DPH - 19 %. 

� Pokud nejste plátci DPH uveďte v této položce 0 % a všechny ceny potom uvádějte vždy s DPH. 

 Min. plošný odpad  -  uveďte hodnotu nejčastě j i  používaného (v praxi  ještě 
zpracovatelného) plošného odpadu v mil imetrech čtverečných. 

 Min. rozměr odpadu  - uveďte hodnotu nejčastě j i  používaného (v prax i ještě 
zpracovatelného) nejmenšího rozměru  odpadu v mil imetrech. 

� Jako ještě použitelný odpad při příštím výpočtu je vyhodnocen ten odpad, který splňuje obě kritéria, tzn. 
velikost plochy odpadu je větší jak minimální plošný odpad a zároveň menší strana odpadu je větší jak nejmenší 
rozměr odpadu. 

 Maximální délka řezu - nejčastěj i  použ ívaná maximální délka řezu materiá lu. 

� Délka řezu pily se zmenšuje z původní největší přednastavené hodnoty např. z důvodů prostorového omezení 
možnosti manipulace s materiálem kolem pily. 

 Šířka řezu - nejčastě j i  používaná ší řka řezu (prořez p i ly) . 
 Měrná jednotka  - uveďte nejčastě j i  uváděnou měrnou jednotku v "Ostatních 
mater iá lech",  např. ks .  

Uložení a načtení konfigurace za běhu programu 

Podle potřeby máte možnost uložit současnou konfiguraci za běhu programu bez toho, abyste program museli 
ukončovat. Obdobně tak můžete obnovit nastavení, které bylo při spuštění programu - bez jeho restartu. Uložení 
popř. načtení současného nastavení se provádí z hlavní nabídky „Nastavení - Uložit nastavení / Načíst 
nastavení”, (obr. 11 a 12).  

 
obr. 11   obr. 12 

 Uložit nastavení  -  uloží  současné nastavení do konf iguračního souboru. 

� Standardní název konfiguračního souboru je MERICK.INI. (Tento soubor se nechá textově editovat.) Pokud 
pracujete s programem na síti nebo používáte více tiskáren, můžete používat různá nastavení. Stačí, když jako 
první parametr programu uvedete název souboru, do kterého chcete ukládat, a na druhé místo, ze kterého chcete 
načítat specifické nastavení programu.  

o C:\MERICK31\MERICK.EXE LAN01.INI  
Tento řádek zajistí načtení nastavení konfigurace ze souboru LAN01.INI místo ze standardního souboru 
MERICK31.INI. 

 Načíst nastavení  -  načte současné nastavení  z konf iguračního souboru. 

� Standardní název konfiguračního souboru je MERICK31.INI. (Tento soubor se nechá textově editovat.) Pokud 
pracujete s programem na síti nebo používáte více tiskáren, můžete používat různá nastavení. Stačí, když jako 
první parametr programu uvedete název souboru, do kterého chcete ukládat, a na druhé místo, ze kterého chcete 
načítat specifické nastavení. 

o C:\MERICK31\MERICK31.EXE LAN01.INI 
Tento řádek zajistí načtení nastavené konfigurace ze souboru LAN01.INI místo ze standardního souboru MERICK.INI. 

Vícenásobná konfigurace programu 

Tato funkce programu není viditelná a je hlavně určena pro zkušené uživatele a správce programu. 
Program Vám při svém spuštění umožňuje specifické nastavení, např. tiskárny podle momentální potřeby.  

Vícenásobná konfigurace programu má význam hlavně při práci v síti, kdy se používají společná data, ale každý 
počítač má jiné mapování tiskáren. Celou funkci si ukážeme na příkladě. 
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o Program je nainstalován na počítačové síti a podle potřeby ho používají tři uživatelé na třech 

počítačích se jmény CLIENT01, CLIENT02 a CLIENT03. První počítač má lokální 24jehličkovou tiskárnu a druhé 
dva počítače využívají síťovou laserovou tiskárnu, s tím rozdílem, že CLIENT02 ji mapuje do LPT1 a CLIENT03 ji 
mapuje do LPT2. 

Řešení 
Vytvoříte si tři dávkové soubory, ve kterých uvedete jako parametr programu soubory, ze kterých si program bude načítat konfiguraci. 
rem****Úprava pro stanici CLIENT01*** 
C:\MERICK31\MERICK31.EXE CLIENT01.INI 
rem****Úprava pro stanici CLIENT02*** 
C:\MERICK31\MERICK31.EXE CLIENT02.INI 
rem****Úprava pro stanici CLIENT02*** 
C:\MERICK31\MERICK31.EXE CLIENT03.INI 
Potom spustíte postupně všechny tři programy a provedete jejich konfiguraci a opět je ukončíte. Program si tuto “lokální” konfiguraci uloží do 
výše uvedených souborů. Při dalším spuštění bude program již správně nakonfigurován.  

� Program standardně načítá konfiguraci ze souboru MERICK31.INI, a to nejprve v pracovním adresáři, a když 
neuspěje, tak z adresáře, ze kterého byl spuštěn. V případě, že nenašel ani jeden soubor, zkonfiguruje se na 
“default” hodnoty. 
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Kapitola 5: Materiály 
Dalším logickým krokem programu je definování alespoň části sortimentu materiálů. Postupně, jak budete pronikat 
do programu, budete si doplňovat nové materiály, zatím si vyplňte alespoň základní druhy. Manuál Vám s tím 
pomůže. 
Materiály jsou rozděleny na: 

 plošné - dřevotř ískové desky, překl ižky, sk lo,  zrcadlo, apod. 
 délkové - olepovačky,  ABS hrany, narážecí  hrany 
 ostatní  -  kování , spojovací mater iá l ,  práce,  atd. 

  

obr. 13 

Další dělení je na: 
 skutečné (reálné) - Lamino 18mm černé, Olepovačka b í lá 5mm 
 virtuální  - Lamino 18, Olepovačka 5mm, DTD 16, ABS hrana   

Neděste se slova „virtuální". Koncem tisíciletí to bude jedno z nejčastěji používaných slov. Virtuálním materiálem 
je zde myšlen nekonkrétní materiál, který má určité vlastnosti dané (druh, tloušťku, rozměr) a naproti  tomu 
některé vlastnosti nejsou přesně specifikovány (barva, dezén,...). Teprve přiřazením skutečného materiálu jsou 
všechny vlastnosti přesně určeny. Význam virtuálních materiálů poznáte, až při vytváření sestav, kde uspoří mnoho 
práce. Prozatím virtuální seznamy můžou zůstat prázdné. 

Plošné materiály                Alt-M 

V podnabídce „Plošné materiály” jsou uloženy všechny informace o plošných materiálech které se budou 
zpracovávat. Skutečný plošný materiál je např. „Laminovaná dřevotříska 18mm silná, bílá se vzorem (gravír)" nebo 
„Sklo 5 mm”. Ukázka krátkého seznamu skutečných plošných materiálů je vidět na obr. 14.  

 

obr. 14 

Jednotlivé materiály se nechají přidávat, opravovat, vymazávat, kopírovat, ... 
 Opravit - provádí  se zde oprava názvu, poznámky, ceny, minimálního odpadu, 
minimálního rozměru, DPH, dé lky a šířky řezu a rozměry  skutečného materiá lu,  na 
kterém je kurzor . Více v část i:  „Editace p lošného materiá lu" .  

 Přidat - př idá nový skutečný mater iá l .  Můžete definovat: název, poznámku, cenu, DPH,  
minimální odpad, minimální rozměr, délku a šířku řezu  a rozměry skutečného 
mater iá lu.  Více v část i : „Edi tace plošného materiá lu" .  

 Vymazat   - vymaže skutečný mater iá l ,  na kterém je kurzor . 

� Pokud tento skutečný materiál byl použit v některé sestavě nebo byl přiřazen ve "Zpracování virtuálnímu 

materiálu”, vymazání se neprovede. 
 Kopie  -  zkopíruje materiá l ,  na kterém je kurzor .  

� Musíte změnit název!!! Jinak ostatní položky mohou být stejné. 
 Tisk  - vyt iskne seznam nadefinovaných skutečných materiá lů,  pokud budete cht í t  i  s  
jeho rozměry.  Program Vám tedy umožňuje urč it  rozsah a způsob t isku seznamu 
skutečných mater iá lů. 

Můžete tedy vytisknout: 

(*) Jeden materiál - materiál, který je v seznamu vybrán (je na něm kurzor). 
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(*) Všechny materiály - tisk všech materiálů ze seznamu. 
(*) Uvedený počet XX položek - možnost vytisknout jenom určitý počet materiálů od právě vybrané položky v 
seznamu. Tato volba slouží k tisku pouze některých vybraných materiálů. 
[X] Tisknout včetně rozměrů - ke každému materiálu se vytiskne ještě seznam všech jeho rozměrů. 

� Seznam materiálů si tedy můžete vytisknout jako prostý seznam všech materiálů nebo společně se seznamem 
jednotlivých rozměrů pro každý materiál. 

 OK  - po st isknut í  t lačí tka "OK" se okno uzavře a př ípadně dojde i  k výběru mater iá lu. 

Editace plošného  materiálu. 

V dialogovém okně „Editace plošného materiálu” se kompletně popisují parametry plošných materiálů. Pokud 
vytváříte nový plošný materiál, vidíte, že některé hodnoty jsou přednastavené. 

 

obr. 15    

To jsou právě ty přednastavené hodnoty, které jsme si vysvětlovali v předcházející části „Nastavení" (obr. 9, 10). 
Teď když víte co znamenají, můžete si je upravit. Samozřejmostí je, že si tyto hodnoty můžete dle potřeby změnit 
přímo v tomto okně. Přednastavení slouží pouze k tomu, aby jste stále dokola nemuseli vyplňovat stejné hodnoty. 

 Název  -  přesný název skutečného mater iá lu s jeho t loušťkou, barvou, popř. 
vzorováním, např.  Graví r 18,  bí lý.  

 Poznámka  - zde si  můžete napsat  cokol iv, např.  výrobce nebo dovozce,  např. Normal 
Nový Bor .  

� Jedná se pouze o informační položku. Nemá žádný vliv na výpočet nářezových plánů a kalkulací. 

 Cena/MJ  - uveďte cenu bez DPH za m2 materiá lu. 
 DPH - uveďte sazbu daně z př idané hodnoty. 

� Sazba nemůže být uvedena jiná, než jedna ze tří přednastavených v dialogu "Nastavení - DPH" (obr. 7, 8) . 
Pokud by došlo ke změně DPH, stačí ji změnit právě v dialogu "Nastavení - DPH..." a tato změna se projeví i zde. 

 Min. odpad  -  minimální  plošná vel ikost odpadu, kterou chcete, aby si  program pro 
daný materiá l  pamatoval (O které s i  mysl í te , že j i  v budoucnu ještě zpracujete.  Čím 
dražší mater iá l ,  t ím menší odpad chcete většinou ještě s ledovat .) Př i  rozřezávání desky 
může vzniknout "odřezek",  který je p lošně větší  než minimální odpad. Program potom 
tento "odřezek" může vrát it  zpět do seznamu rozměrů jako plnohodnotný materiá l .  Př i  
př íšt ím výpočtu se tento "odřezek" přednostně použi je (pokud není určeno j inak). 

o 40000 mm2 = může být odřezek o stranách 200mm x 200 mm. 

� Velikost minimálního odpadu není omezena směrem dolů, ale zvažte sami, jak velký odpad jste schopni 
evidovat. Nejmenší možný materiál je 100x100mm. 

 Minimální rozměr  -  je obdoba výše uvedeného, avšak jako kr itér ium použite lného 
odpadu je rozměr jeho kratš í  strany. To zamezuje evidování  "dlouhých nudl í" ,  které 
splňují  kr i tér ium plochy, a le  v prax i jsou nepoužite lné. 

� Pro výběr odpadu ke znovuzpracování musí být splněny obě dvě podmínky - tzn. znovuvyužitelný odpad musí 
být plošně větší než minimální odpad a jeho kratší strana musí být větší než minimální rozměr.  

� Ke zpracování se tento odpad dostane až při příštím výpočtu. Kdyby totiž tento segment šel použít v 
současném výpočtu, byl by jistě použit a žádný odpad by nevznikl! 

 Maximální délka řezu - tato volba hl ídá maximální délku řezu pi ly,  kterou je  možné 
prakt icky provést . De lš í  řez neprovede. Pokud má materiá l  obě st rany delš í ,  než máte 
nastavenou maximální délku řezu, potom není zpracován. To může být  př íč inou 
předčasného nahlášení  nedostatku materiá lu ke zpracování . Pokud rozměr dí lu 
přesahuje maximální délku řezu, budete na to před výpočtem upozorněny a výpočet  
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nebude pokračovat . Maximální délka řezu může být  speci f ická pro každá mater iá l  ( j iný 
mater iá l  - j iný st roj) .  

 Šířka řezu - š ířka řezu pi ly pro př ís lušný materiá l .  Každý mater iá l  můžete řezat j inou 
pi lou, proto Vám program dovoluje předepsat  správnou šíř i  řezu pi ly pro každý druh 
mater iá lu zv lášť.   

� Pokud používáte jednu hodnotu (jednu pilu) opakovaně, lze si ji přednastavit v "Nastavení - Přednastavené 
hodnoty" (obr. 9, 10). 

 Rozměry   - zobrazí  se seznam rozměrů pro tento mater iá l .  Rozměry můžete opravovat,  
př idávat nové, vymazat stávaj íc í .  Program umožňuje k jednomu materiá lu dát více 
rozměrů. Proto můžete mít  na sk ladě desky o různých rozměrech, zbytky a větší  
odřezky.  I to je p lnohodnotný materiá l!  

 OK, Přeruš  - po st isknut í  t lačí tka "OK" se okno uzavře s u ložením hodnot.  -  po 
st isknut í  "Přeruš" se okno uzavře bez aktual izace dat  . 

Seznam rozměrů 

V dialogovém okně „Seznam rozměrů pro:...” vidíte seznam různých rozměrů jednoho materiálu a jejich 
množství na skladě. Např. pro Bílý gravír 18. Můžete si všimnout, že si program zadaným deskám přiřadil 
jednoznačné „jméno", např. M0-0. Tímto "jménem" byste měli mít na skladě popsány všechny desky se stejným 
rozměrem, neboť se pak na něj program odvolává při vlastním procesu zpracování nářezových plánů. Hlavně u 
zbytků se těžko odlišují dva téměř shodné rozměry.  

 

 obr. 16 

 Množství  - pomocí t lačítka můžete př idat/ubrat počet  desek s akt ivním (vybraným) 
rozměrem. 

 Přidat - př idáte nový rozměr do seznamu. Pokud tam takový j iž  ex istuje,  bude sloučen 
do jedné položky. 

 Vymazat  -  vymaže jeden nebo všechny označené rozměry materiá lu ze seznamu. 
 Opravit - budete moc opravovat  (editovat) parametr rozměrů materiá lu, tzn. rozměr X 
a Y,  počet kusů a směr vzoru- let (pokud je mater iá l má). 

 Atribut - t ímto t lačítkem můžete upřednostnit  nebo pozastavit  jeden nebo více 
rozměrů př i  zpracování nářezových p lánů. 

Atributy slouží k lepší práci s materiálem při zpracování do nářezových plánů. Pomocí atributů můžete rozměr 
buďto „upřednostnit” při zpracování, tzn. že bude zpracován před ostatními rozměry. Standardně se berou 
rozměry do zpracování podle plošné velikosti od nejmenších (přednostní zpracování odpadů). 
Opakem upřednostnění je „Pozastavení”. Pokud nechcete zpracovávat odpady nebo menší díly, můžete si je 
klávesou <Insert> vybrat a zvolit atribut „Pozastavit”. Program je pak nezahrne do zpracování nářezových plánů. 
Pokud během výpočtu nářezových plánů dojde vhodný materiál, program Vám umožní přidat nový rozměr nebo 
uvolnit pozastavené rozměry.  

� Atributy budete využívat po bližším seznámení se s programem.  

o Když máte hodně práce a málo času, upřednostníte si rozměry nových desek (nebo naopak 
pozastavíte odpad), a tím si urychlíte práci a pozdější vyhledávání materiálu na skladě. A zase naopak, pokud 
máte dost času a chcete se zbavit zbytků z předcházejících zakázek, upřednostníte si menší rozměry desek (nebo 
naopak pozastavíte rozměry nových desek) a program Vám je zpracuje. Pozor na to, aby se nestalo, že některý díl 
zakázky je rozměrově větší než největší rozměr zbytků, které chcete zpracovávat. 

Pokud chcete zpracovávat všechen materiál (velké desky i odpad), a minule jste pracovali s “Atributy”, 
nezapomeňte si před vlastním zpracováním „Vyčistit” přiřazené atributy.  
Stiskem klávesy <Esc> přerušíte výběr atributů. 

 OK  - uzavře okno. 

� Program umožňuje mazat a přidělovat atributy i několika rozměrům současně. Rozměry si můžete 
označit/odznačit  klávesou <Insert> nebo hromadně <Šedým Plus>, <Šedým Mínus>. Potom tyto označené 
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rozměry můžete vymazat nebo jim přidělit atributy, obdobně jako jedné položce.  Tímto velice snadno určíte, které 
rozměry si přejete do zpracování na nářezové plány, a které nikoli. Praxe je taková, že pokud je čas a chuť, 
rozřezávají se zbytky, a když není ani čas ani chuť, tak se berou nové desky. 

� Pokud není určeno jinak, program zpracovává do nářezových plánů, přednostně odpad, tedy od plošně 

nejmenších desek. 

Editace rozměru 

V jednoduchém vstupním dialogovém okně „Editace rozměrů materiálu” se určují parametry nové desky, 
případně opravují parametry již existující desky (obr. 17).  

 

obr. 17 

 Rozměr  - čistý rozměr oř íznuté desky v mil imetrech. První vstupní  hodnota je  vel ikost 
v ose X a druhá v ose Y. Označení X a Y nemá hlubš í význam a je  jenom formální . Pro 
vedení vzoru ( let) je  rozhoduj íc í  schéma, které se proporcioná lně mění podle zadaných 
rozměrů a směru vzoru ( let) . 

 Počet - ve l ikostně ste jných desek na skladě - v kusech, 
 Orientace vzoru - or ientace let  na desce dle osy X  nebo osy Y .  Pokud deska vzor 
( léta)  nemá nebo nezá leží  kudy př ípadná léta povedou, zvol te "Není" .  Př idě láte t ím 
práci počítači ,  a le ušetř í te  sobě materiá l .  Př i  určování or ientace vzoru se můžete ř íd it  
proporc ioná lním schématem desky. 

 Stisknut ím t lačí tka „OK“  se Vám zadané údaje zapíš í  do okna "Rozměry pro 
mater iá l :. . .”  a okno se uzavře. Pokud st isknete t lač ítko „Nic“  změny se neprovedou a 
okno se uzavře. 

Plošné virtuální      Alt-V 

Virtuální materiály - materiály, které nejsou dopředu přesně specifikovány, ale víte o nich, že mají určitou 
vlastnost společnou (např. tloušťku - DTD 18 - a v budoucnu může být tomuto materiálu přiřazen bílý, šedý nebo 
černý gravír). 

 

 obr. 18 

V dialogovém okně „Virtuální plošné materiály” si vytváříte seznam plošných virtuálních materiálů (obr. 18). 
o Virtuální materiál "Gravír 18mm" má určenou tloušťku (18mm) a typ materiálu (Gravírované 

lamino). Naopak není určená barva. Ta bude určena až přiřazením skutečného materiálu před vlastním 
zpracováním. 

� Snažte se maximálně pochopit a využívat "Virtuální materiály". Ušetříte si tím spoustu práce!!!!! Pokud si zatím 
na virtuální materiály netroufáte, nevadí. Teprve delším používáním programu si uvědomíte jejich podstatu. Zatím 
si můžete vyplnit virtuální materiály podle obrázku nebo nechat seznam prázdný. 

� Virtuální materiály se nejvíce využívají při výrobě sektorového nábytku, kde se vyrábí několik řad nábytku v 

různých barevných variacích. (Např. jeden typ kuchyňské linky v pěti barevných odstínech.) 
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 Opravit - provádí  se zde oprava názvu, or ientační ceny, DPH, vir tuálního mater iá lu, na 
kterém je kurzor . 

 Přidat - př idá nový vi rtuá lní plošný mater iá l .  Můžete definovat: název, cenu a DPH 
vi rtuálního p lošného materiá lu. 

 Vymazat  -  vymaže vir tuáln í p lošný mater iá l ,  na kterém je kurzor.   
 Poznámka: Pokud tento mater iá l  byl použit  v některé sestavě, vymazání se neprovede. 
 Kopie  -  zkopíruje materiá l ,  na kterém je kurzor .  

� Musíte změnit název!!! Jinak ostatní položky mohou být stejné. 
 Tisk  - vyt iskne seznam nadefinovaných v irtuálních materiá lů. 
 OK-  po st isknut í  t lačítka "OK" se okno uzavře a př ípadně dojde  k výběru materiá lu. 

Editace plošných virtuálních materiálů 

V dialogovém okně “Editace virtuálního plošného materiálu” se kompletně popisují parametry plošných virtuálních 
materiálů. 

  

obr. 19 

 Název  -  přesný název vi rtuálního p lošného materiá lu. Název by měl  vyjadřovat  
společný rys vi rtuálního mater iá lu se skutečnými, např. t loušťku, naopak by neměl 
vyjadřovat speci f ikum (barvu, dezén, apod.).  

o DTD 18, Lamino 16, Gravír 16 
 Orientační cena  -  uveďte cenu bez DPH za m2 materiá lu. Tato cena slouží  pro 
předběžné kalkulace sestav (Tabulky - Zpracování - Sestavy - Přepočíte j) , v době kdy 
vi rtuálnímu materiá lu není  př iřazen skutečný protě jšek, a le potřebujete vědět  př ib l i žnou 
cenu. Proto by tato cena měla být průměrem cen obdobných skutečných materiá lů. 

o Jestliže Laminované desky 18 mm kolísají mezi 150-190 Kč/m2 podle barvy a dezénu, potom 
virtuální Lamino 18 může mít "Orientační cenu" asi 170Kč. 

 DPH - uveďte sazbu daně př ís lušné k těmto mater iá lům. 

� Sazba nemůže být uvedena jiná, než jedna ze tří přednastavených v dialogu "Nastavení - DPH" (obr. 7, 8). 
Pokud by došlo ke změně DPH, stačí ji změnit právě v dialogu "Nastavení - DPH" a změna se projeví i tady. 

Délkové materiály      Alt-H 

Vytváří se zde seznam skutečných délkových materiálů, jako jsou např. olepovací hrany, narážecí hrany, ABS 
hrany, apod. Později poznáte, že zde muže být i  práce spojená s olepováním a opracováním hran. 

 

obr. 20 

o Olepovačka bílá 5 mm, ABS hrana bílá oblá, Práce - olepování,... 

� Program podporuje přímo jeden typ hrany pro každý díl. Pokud budete jeden díl olepovat dvěma nebo více typy 

hran, musíte je uvést jako “Ostatní materiál”. 
 Opravit - provádí  se zde oprava názvu, ceny a DPH délkového materiá lu, na kterém je 
kurzor . 

 Přidat - př idá nový dé lkový materiá l .  Můžete definovat: název, cenu a DPH materiá lu. 
 Vymazat - vymaže délkový materiá l ,  na kterém je kurzor. 

� Pokud materiál, který chcete smazat je použit v některé sestavě nebo jako protějšek k virtuálnímu materiálu ve 

"Zpracování", vymazání se neprovede. 
 Kopie  -  zkopíruje materiá l ,  na kterém je kurzor . 

� Při kopii materiálu musíte změnit název!!! Jinak ostatní položky mohou být stejné. 
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 Tisk  - vyt iskne seznam nadefinovaných materiá lů. 
 OK  - po st isknut í  t lačí tka "OK" se okno uzavře a př ípadně dojde i  k výběru mater iá lu. 

Editace délkových materiálů 

V dialogovém okně „Editace délkového materiálu” kompletně popisujete parametry délkových skutečných 
materiálů (obr. 21). 

 

 obr. 21 

 Název  -  název nebo označení  dé lkového materiá lu, včetně speci f ikace rozměru a barvy.   
o Olepovací hrana, 20mm, bílá, hladká 

 Cena  - bez DPH za běžný metr  materiá lu.   
 DPH - sazba daně př ís lušná k danému mater iá lu.  

� Sazba nemůže být uvedena jiná, než jedna ze tří přednastavených v dialogu "Nastavení - DPH" (obr. 7, 8). 

Pokud by došlo ke změně DPH, stačí ji změnit právě v dialogu "Nastavení - DPH" a tato změna se projeví 

globálně ve všech seznamech. 

Délkové virtuální materiály     Alt-F 

Virtuální materiály = materiály, které nejsou dopředu přesně specifikovány, ale víte o nich, že mají určitou 
vlastnost společnou, např. šířku nebo typ materiálu. V tomto místě programu se vytváří seznam virtuálních 
délkových materiálů (obr. 22). 

 

 obr. 22 

o Virtuální materiál "Olepovačka papírová 20 mm" má určenu šířku (20mm) a  typ materiálu 
(Papírová olepovačka). Naopak není určená barva. Ta bude určena až přiřazením skutečného materiálu před 
vlastním zpracováním. 

� Snažte se pochopit a maximálně využívat "Virtuální materiály". Ušetříte si tím spoustu práce!!!!! Pokud si zatím 
na virtuální materiály netroufáte, nevadí. Teprve delším používáním programu si uvědomíte jejich podstatu. Zatím 
si můžete alespoň vyplnit seznam virtuálních  materiálů podle obrázku (obr. 22) nebo ho zatím nechat prázdný. 

 Opravit - provádí  se zde oprava názvu, or ientační ceny, DPH vi rtuáln ího materiá lu, na 
kterém je kurzor . 

 Přidat - př idá nový vi rtuá lní délkový materiá l .  Můžete definovat: název, cenu a DPH 
vi rtuálního délkového mater iá lu.   

 Vymazat  -  vymaže vir tuáln í délkový materiá l ,  na kterém je kurzor .  

� Pokud materiál, který chcete vymazat byl použit v některé sestavě, vymazání se neprovede. 
 Kopie  -  zkopíruje se mater iá l ,  na kterém je kurzor. 

� Při kopii materiálu musíte změnit jeho název!!! Jinak ostatní položky mohou zůstat stejné. 
 Tisk  - vyt iskne seznam nadefinovaných v irtuálních materiá lů. 
 OK  - po st isknut í  t lačí tka "OK" se okno uzavře a př ípadně dojde i  k výběru mater iá lu. 

Editace délkových virtuálních materiálů 

V dialogovém okně „Editace virtuálního délkového materiálu” se kompletně popisují parametry délkových 
virtuálních materiálů (obr. 23). 
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 obr. 23 

 Název  -  přesný název vi rtuálního délkového mater iá lu.  Název by měl vyjadřovat 
společný rys vi rtuálního mater iá lu se skutečnými, např. š ířku nebo typ materiá lu,  a 
naopak by neměl vyjadřovat  speci f ikum (barvu, dezén, apod.) .  

o Olepovačka papírová 22 mm, ABS hrana 20 mm, Narážecí hrana. 
 Orientační cena  -  cena bez DPH za běžný metr materiá lu. Tato cena slouž í pro 
předběžné kalkulace sestav v době, kdy v irtuálnímu mater iá lu není př iřazen skutečný 
protě jšek. Proto by tato cena měla být průměrem cen obdobných skutečných materiá lů. 

o Jestliže se cena olepovacích pásek pohybuje v rozmezí 2,50 - 4,--Kč/m v závislosti na barvě a 
dezénu,  potom virtuální “Olepovací páska 22 mm” může mít "Orientační cenu" asi 3,30Kč. 

 DPH - sazba daně př ís lušná k těmto mater iá lům. 

� Sazba nemůže být uvedena jiná, než jedna ze tří přednastavených v dialogu "Nastavení - DPH" (obr. 7, 8). 

Pokud by došlo ke změně DPH, stačí ji změnit právě v tomto dialogu a změna se projeví globálně ve všech 

seznamech. 

Ostatní  materiály             Alt-O 

Vytváříte si zde seznam reálných (skutečných) ostatních materiálů, jako jsou např. vruty, kolíky, kování, ale i práce 
- vrtání, kolíkování apod., které se budou zpracovávat. Reálný materiál je např. „Úchytka Beta 60mm, bílá, Práce - 
vrtání děr" (obr. 24). 

 

 obr. 24 

 Opravit - provádí  se zde oprava názvu, ceny a DPH ostatního materiá lu, na kterém je 
kurzor . 

 Přidat - př idá nový ostatní mater iá l .  Můžete def inovat: název,  cenu a DPH mater iá lu. 
 Vymazat  -  vymaže ostatní mater iá l ,  na kterém je kurzor. 

� Pokud je ostatní materiál, který chcete smazat, použit v některé sestavě nebo jako protějšek k virtuálnímu 

materiálu ve "Zpracování", vymazání se neprovede. 
 Kopie  -  zkopíruje materiá l ,  na kterém je kurzor . 

� Při kopírování musíte změnit název nového materiálu!!! Jinak ostatní položky mohou být stejné. 
 Tisk  - vyt iskne seznam nadefinovaných materiá lů. 
 OK  - okno se uzavře a popř ípadě dojde k výběru mater iá lu. 

Editace ostatních materiálů 

V dialogovém okně „Editace volného materiálu” kompletně popisujete parametry ostatních skutečných 
materiálů (obr.25). 

 

obr. 25 

 Název  -  název nebo označení  ostatního materiá lu, včetně speci f ikace rozměru a barvy.   
o Držadlo Beta, 64mm, bílé 
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 Cena  - bez DPH za měrnou jednotku mater iá lu.   
 MJ  - měrná jednotka (ks, l ,  kg,  g, m, m2).   
 DPH - sazba daně př ís lušná k těmto mater iá lům. 

� Sazba nemůže být uvedena jiná, než jedna ze tří přednastavených v dialogu "Nastavení - DPH" (obr. 7, 8). 

Pokud by došlo ke změně DPH, stačí ji změnit právě v dialogu "Nastavení - DPH" a změna se projeví globálně 

ve všech seznamech. 

Ostatní virtuální  materiály       Alt-U 

Vytváříte si zde seznam ostatních virtuálních materiálů (obr. 26). 

Virtuální materiály jsou materiály, které nejsou dopředu přesně specifikovány, ale víte o nich, že mají určitou 
vlastnost společnou, např. tloušťku nebo typ materiálu.  
 

 

 obr. 26 

o Virtuální materiál "Úchytka Beta 64mm" má určenou velikost (64mm) a  typ (Beta). Naopak není 
určená barva. Ta bude určena až přiřazením skutečného materiálu před vlastním zpracováním. 

� Snažte se maximální pochopit a využívat "Virtuální materiály". Ušetříte si tím spoustu práce!!! Pokud si zatím 
na virtuální materiály netroufáte, nevadí. Teprve delším používáním programu si uvědomíte jejich podstatu. Zatím 
si můžete vyplnit seznam ostatních virtuálních materiálů podle obr. 26 nebo ho zatím nechat prázdný.  

 Opravit - provádí  se zde oprava názvu, or ientační ceny, MJ,  DPH ostatního v irtuá ln ího 
mater iá lu,  na kterém je kurzor. 

 Přidat - př idá nový ostatní vi rtuální  mater iá l .  Můžete definovat: název, cenu, MJ a DPH 
ostatního v irtuá ln ího mater iá lu. 

 Vymazat  -  vymaže ostatní vi rtuální  mater iá l ,  na kterém je kurzor .  

� Pokud byl materiál, který chcete vymazat použit v některé sestavě, vymazání se neprovede. 
 Kopie  -  zkopíruje materiá l ,  na kterém je kurzor .  

� Musíte změnit název nového materiálu!!! Jinak ostatní položky mohou být stejné. 
 Tisk  - vyt iskne seznam nadefinovaných v irtuálních materiá lů. 
 OK  - uzavře se okno a př ípadně dojde i  k výběru mater iá lu. 

Editace ostatních virtuálních materiálů 

V dialogovém okně „Editace volného virtuálního materiálu” si kompletně popisujete parametry ostatních 
virtuálních materiálů (obr. 27). 

  

obr. 27 

 Název  -  přesný název ostatního v irtuá ln ího mater iá lu.  Název by měl vyjadřovat 
společný rys vi rtuálního mater iá lu se skutečnými, např. rozměr nebo typ materiá lu,  a 
naopak by neměl vyjadřovat  speci f ikum (barvu, dezén, apod.) .  

o Vrut 60 x 4; Držadlo Beta 64;  Konfirmát 60 x 7,5; 
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 Orientační cena  -  cena bez DPH za MJ materiá lu. Tato cena s louž í pro předběžné 
kalkulace sestav (. . .  -  Sestavy -  Přepočíte j)  v době, kdy v irtuáln ímu materiá lu není 
př i řazen skutečný protějšek.  Proto by tato cena měla být průměrem cen obdobných 
skutečných mater iá lů. 

o Jestliže cena Držadla Beta 64 je v rozmezí 34,-- až 38,-- Kč/ks podle barvy, potom virtuální 
Držadlo Beta 64 může mít "Orientační cenu" asi 36,-- Kč. 

 MJ  - měrná jednotka. 
 DPH - sazba daně př ís lušná k těmto mater iá lům. 

� Sazba nemůže být uvedena jiná, než jedna ze tří přednastavených v dialogu "Nastavení - DPH" (obr. 7, 8). 

Pokud by došlo ke změně DPH, stačí ji změnit právě v dialogu "Nastavení - DPH" a změna se projeví globálně 

ve všech seznamech. 
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Kapitola 6: Sestavy    
Sestava je seznam všech plošných a ostatních dílů, které společně dávají dohromady kus nábytku. Sestavou může 
být např. Police NP1000, Stůl ST900, Skříň S1000 apod. 
Sestava je tvořena jednotlivými plošnými díly (boky, dno, police, dveře), délkovým materiálem (olepovačka) a 
ostatními díly (šrouby, kování, práce za olepování, vrtání, dýhování, atd.). 

 
1 kus nábytku = 1 sestava 

    

 obr. 28 

Sestavy               Alt-S 

Sestavy se vytvářejí a editují v hlavní nabídce „Tabulky - Sestavy”. Sestavy jsou logické celky z jednotlivých dílů. 
Např. sestava „Stůl“ se může skládat z horní desky, boků, zadní desky apod. Kromě plošných materiálů může 
obsahovat i ostatní materiály, jako např. kování, spojovací materiál, lepidlo, případně práci. Olepovací hrana se 
zadává společně s plošným díle 

 

obr. 29 

Dialogové okno „Seznam sestav” (obr. 29) slouží k vytváření nových a editaci stávajících sestav. Pokud jsou již 
nějaké sestavy nadefinovány, v seznamu sestav se pohybuje pomocí kurzorových kláves <NAHORU>, <DOLU>, 
pomocí rolovací lišty nebo pomocí rychlého vyhledávání. 

� Rychlé vyhledávání: V případě, že hledáte např. sestavu „Skříň NP01”, stačí napsat několik začátečních písmen, 
např. skř, a kurzor se automaticky posune na první slovo, které začíná tímto řetězcem písmen. 

 Přidat  -  vytvoř íte  a př idáte do seznamu novou sestavu. 
 Vymazat  -  vyjmete a vymažete sestavu ze seznamu sestav. Po této funkci  není možné 
smazanou sestavu obnovit . 

� Při mazání sestavy program zkoumá, není-li použita ve "Zpracování". Pokud je použita, nesmaže ji. Proto ji 

musíte nejprve smazat ze seznamu "Zpracování", a teprve potom ze seznamu sestav. 

� Mažte nepotřebné sestavy! Zabírají místo na disku a jejich seznam zabírá drahocennou operační paměť. 
Pozor!!! - Zase naopak neprovádějte mazání bez rozmyslu. 
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 Kopie  -  vytvoř íte kopi i  sestavy s novým jménem. Tato volba uspoř í mnoho práce 
hlavně př i  zadávání sektorového nábytku. Doporučujeme! 

 Název  -  můžete opravit  název sestavy. 
 Opravit - t ímto t lačítkem můžete opravit  def in ic i  sestavy. 
 Tisk  - vyt isknete názvy a předpokládané ceny všech sestav. 
 Přepočítej  - přepočítáte s i  or ientační ceny všech sestav.  Ceny se automat icky 
nepřepočítávaj í ,  mohlo by to být někdy př í l i š časově náročné. Ceny stačí přepočí távat 
podle potřeby. Obavy z toho, že ceny nebudou aktuální  jsou bezpředmětné. 

 Jakmile  dojde k zásahu do defin ice mater iá lu nebo sestavy,  nové ceny se nezobraz í,  a le  
je nutné provést je j ich přepočí tání a  v tu chví l i  jsou ceny opět aktuáln í. 

 OK  - uzavřete seznam nebo s i  vyberete sestavu do zpracování . 
 Přeruš   -  uzavře se “Seznam sestav”. 

Editace sestavy 

V dialogovém okně, jehož jméno je shodné se jménem  příslušné sestavy, si zadáváte jednotlivé části, ze kterých 
se sestava skládá (obr. 30). 

  

obr. 30 

Jednotlivé díly můžou být (obr. 31): 
 plošné s olepenou hranou ( lamino, sklo,  zrcadlo)  
 ostatní (kování , lepidlo,  spoj.  mater iá l ,  práce) 
 závis lé položky (d í ly nebo práce vázané na p lošné, délkové, nebo ostatní   d í ly) 

       
obr. 31 

 Přidat - př idá se nový dí l  do sestavy. Následuje menu, ve kterém urč íte typ nového 
dí lu (obr.  31). 

� Při zadávání nového dílu používejte v co největší míře „Virtuální materiály".  

 Opravit - opraví se dí l ,  na kterém je kurzor,  
 Vymazat  -  vymaže se dí l ,  na kterém je kurzor. 

� Při vymazání nezávislé položky, nedojde automaticky k vymazání závislé položky, ani když množství dosáhne 

nuly. Tuto položku máte možnost vymazat ručně. Nulová položka přirozeně neovlivní ani kalkulace ani nářezové 

plány. 
 Kopie  -  zkopíruje se d í l ,  na kterém je kurzor . Výhodná funkce. 

� Doporučujeme ji hojně využívat. Musíte změnit název dílu, jinak kopie nebude provedena. Ostatní hodnoty 

mohou zůstat zachovány nebo se můžou změnit dle potřeby. 
 Tisk  - vyt iskne seznam dí lů,  ze kterých se sestava skládá. 
 OK  - uzavře se okno. 

Editace plošného dílu 

V dialogovém okně „Editace dílu sestavy” můžete plně vyjádřit, jak má vypadat díl z plošného materiálu.  
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 obr. 32 

Povinné položky jsou: Název, Materiál (plošný) a pokud je definované olepení, tak i Hrana (obr. 32).   
 Materiál  -  zobrazuje jméno mater iá lu, ze kterého je vyroben plošný d í l .  Hvězdička 
před jménem naznačuje, že je použit  „Vi rtuální  plošný materiá l"  Mater iá l  (skutečný 
nebo v irtuáln í) můžete vybrat po st isku t lačí tka „Mater iá l”.  Doporučujeme maximálně 
využívat  vir tuá lní mater iá ly! 

 Hrana -  zobrazuje jméno mater iá lu hrany. Hvězdička před jménem naznačuje, že je  
použ it  "Vi rtuální  dé lkový mater iá l".  Pokud není  dí l olepen, nemusí být  hrana 
def inována. V opačném př ípadě je to nutnost í .  (Pokud není  hrana určena a je to 
potřeba, program Vás nepust í  dá l.)  Mater iá l  (skutečný nebo vi rtuální)  můžete vybrat po 
st isku t lač ítka „Hrana”. Doporučujeme maximálně využívat vir tuální  mater iá ly! 

 Název  -  přesný název jednoduchého dí lu. Pokud př ímo nevyžadujete přesné názvy 
jednot l ivých dí lů (např. Boky)  program Vám nabíz í  automaticky vygenerovaný název, 
např.  0011 ,  jako univerzální  název dí lu sestavy.  Pokud potřebujete název změnit , s tačí 
zač ít  psát  a původní  název je přepsán. Pro ty,  kteř í  použ ívaj í  speci f ické názvy 
neznamená tato funkce vůbec žádné omezení. 

� Název musí být v sestavě jedinečný, jinak nedojde k vložení dílu do seznamu. 

� Automatické generování názvu dílu hlavně zrychlí zadávání jedné zakázky do sestavy, kdy jednotlivé díly 
nemusí mít nutně specifický název. 

 Rozměr  - rozměr d í lu v mm. Menší  rozměr než 30 mm nelze zapsat . První vstupní 
řádek je  shodný s osou X a druhý vstupní  řádek je shodný s osou Y. Označení X a Y je 
zce la bezvýznamné, protože proporce dí lu, or ientaci  let  a olepení  určuje schéma. 

 Počet - počet  těchto dí lů v sestavě. Co dodat? 
 Orientace vzoru - or ientace let  d le osy X, osy Y nebo bez or ientace. Schémat ický 
obrázek (obr.  33) ukazuje způsob vedení  vzoru ( let) a  je zce la proporcionální . Dé lky 
stran, vedení let a  o lepení opt icky souhlas í se skutečnost í!  

 Olepení hran  -  program umožňuje snadno urči t  olepení hran jednou o lepovačkou. 
Olepení se provádí  zaškrtnut ím (pomocí klávesy <MEZERA>) v zaškrtávacím boxu. 
Současně se olepení hran názorně zobrazuje na schématu dvoj itou čarou (obr. 33). 

� Pokud olepíte alespoň jednu hranu, je nutné definovat i materiál hrany tlačítkem “Hrana”. 

 

obr. 33  

� dvojitá čára = olepení 

� čáry uvnitř = směr let  (vzoru) 

� Poměry stran odpovídají proporcionálně zadaným rozměrům. 

 Mater iál  -  plošný materiá l ,  ze kterého je dí l  vyroben. Po st isku tohoto t lačí tka s i  
můžete vybrat , použ i jete-l i  mater iá l  v irtuá ln í nebo skutečný. Doporučujeme pochopit  a 
maximálně využ ívat v ir tuáln í p lošné mater iá ly! 

 Hrana  - délkový materiá l ,  který je použit  na olepení  dí lu.  Po st isku tohoto t lačí tka s i  
můžete vybrat , použ i jete-l i  mater iá l  v irtuá ln í nebo skutečný. Doporučujeme pochopit  a 
maximálně využ ívat v ir tuáln í délkové materiá ly! 

� Pokud budete potřebovat olepit díl druhou olepovačkou nebo narážecí hranou, musíte ji určit jako "Ostatní díl". 
 Stisknut ím t lačí tka „OK“  se provede nadefinovaná změna a uzavře se okno, při  
st isknut í  t lačítka „Nic“  se změna neprovede a uzavře se okno. 

� Dokud nebude vyplněno jméno dílu a materiál, popř. hrana, nelze okno ukončit s uložením. 
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Editace j iného než plošného dílu 

Kromě dílů vyrobených z plošných materiálů můžete zadat do sestavy i díly z ostatních a závislých materiálů, jako 
např. kování, vruty, lepidlo,..., případně práce - olepování, dýhování vrtání,... 

� Jiné než plošné materiály, tj. ostatní materiály, mají přímé souvislosti pouze s výpočty kalkulací (vlastních 
nákladů výroby) a přímo nesouvisejí s nářezovými plány. 

 

obr. 34 

 Materiál  -  zobrazuje název materiá lu, dí lu. Hvězdička před jménem naznačuje, že je  
použ it  "Vi rtuální  ostatní  mater iá l" . Mater iá l  se vybírá po st isku t lačítka “Skutečný” nebo 
“Vi rtuální” ze “Seznamu skutečných/vi rtuálních ostatních materiá lů”.  Doporučujeme 
maximálně využ ívat v ir tuáln í mater iá ly! 

 Název  -  Standardně je doplněn název použ i tého mater iá lu. Podle potřeby ho však 
můžete změnit. 

� Název musí být v sestavě jedinečný, jinak nedojde k vložení dílu do seznamu. 

 Počet - čís lo, které určuje počet  nebo množství dí lů v sestavě. 

� Nemusíte sčítat všechny použité vruty v sestavě, ale můžete je postupně zadávat jak je potřeba (v podstatě je 
rozepisujete do více položek) a program si je posčítá sám. V kalkulacích Vám pak nahlásí, že je potřeba např. 20 
ks Vrutů 60x4,5. 

 Skutečný  -  umožní vybrat ze seznamu skutečný ostatní mater iá l ,  ze kterého je dí l  
vyroben. Např.  Vrut  st ř íbrný 57 mm. 

 Virtuální  - umožní vybrat ze seznamu vir tuáln í ostatní mater iá l ,  ze kterého je dí l  
vyroben. Např.  Vrut  57 mm .  

 Stisknut ím t lačí tka „OK“  se provede nadefinovaná změna a uzavře se okno, při  
st isknut í  t lačítka „Nic“  se změna neprovede a uzavře se okno. Dokud nebude vyplněno 
jméno dí lu a materiá l ,  nelze okno ukončit  s u ložením. 

Editace závislého dí lu 

Zadávání závislých dílů je efektivní způsob zadávání ostatních materiálů a prací, které svým počtem závisí na dříve 
definovaných dílech. 
Závislá položka sleduje výskyt sledovaného materiálu v celé sestavě a podle něho upravuje svoje množství a 
výslednou cenu. 

 

 obr. 35 

� Závislé materiály (práce) mají přímé souvislosti pouze s výpočty kalkulací (vlastních nákladů výroby), vůbec 
nesouvisejí s nářezovými plány. Ale pozor: Závislým materiálem nemusí být pouze práce, ale I některý ostatní 
materiál závislý na jiném ostatním materiálu. Např. Krycí čepičky mohou být závislé na šroubech a jejich počet je 
tedy shodný s počtem šroubů. 

 Sledovaný materiál  -  zobrazuje název s ledovaného mater iá lu. Hvězdička před jménem 
naznačuje,  že je použ i t  "V irtuá ln í mater iá l" . 

 Závislý materiál -   zobrazuje mater iá l ,  jehož množství  je závis lé na "Sledovaném 
mater iá lu". 

 Násobek  - koefic ient,  kterým můžete l ineárně ovl ivňovat množství  a t ím pádem i  cenu 
závis lé položky.  

� Při použití závislého materiálu (práce) omývání desek se zadá násobek č. 2, protože omývání se provádí z obou 
stran desek. Při použití závislého materiálu - olepovačka se zadá násobek č. 1,05 protože se u olepovačky počítá s 
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nějakým procentem přesahů. Při použití závislého materiálu čepičky na vrutu se zadá násobek č. 1, protože jedna 
čepička se dává na jeden vrut. atd. 

 Stisknut ím t lačí tka "OK"  se provede nadefinovaná změna a uzavře se okno, při  
st isknut í  t lačítka "Nic"  se změna neprovede a uzavře se okno. 

Pomocí závislé položky můžete řešit kalkulaci práce nebo materiálu: 

Sledovaný materiál  Závislý materiál  Násobek 
DTD 18 [Obvod]  Práce s řezáním   1 

DTD 18 [Plocha]  Lepidlo, dýha, lak  2 
Lamino 18 [Plocha]  Omývání povrchu v expedici 2 

Olepovačka 20 mm  Práce s olepením hran  1,05 

Vrut 60x4   Čepička na vrut   1 
o Sestava obsahuje 5 různých dílů z plošného materiálu DTD18. Potřebujete zjistit množství a cenu 

lepidla použitého na odýhování sestavy 
1. řešení 

Vytvoříme závislou položku na "ploše" materiálu DTD18. Jako násobek dáme 2 (oboustranné dýhování) a za závislý materiál 
vybereme "Lepidlo". Cena lepidla nesmí být uvedena v Kč/kg, ale v Kč/m

2
. 

2. řešení  
Vytvoříme závislou položku na "ploše" materiálu DTD18. Jako koeficient dáme "Spotřebu lepidla na m2 x 2" (oboustranné 
dýhování) a za závislý materiál vybereme "Lepidlo". Cena lepidla nyní musí být uvedena  v Kč/kg. V "Kalkulacích" závislá 

položka zobrazí potřebné množství lepidla v kg. 

� Dokud nebude vyplněn závislý materiál, nelze okno ukončit s uložením. 

Seznam závislých materiálů 

Ze seznamu „Vyber sledovaný materiál” máte možnost vybrat sledovaný materiál. U plošných materiálů je 
specifikováno, jde-li o plochu nebo o obvod. Na ploše je závislé např. lakování, na obvodu zase olepování, a na 
ostatních materiálech vrtání děr. atd.  

 

obr. 36 

 
Stisknutím tlačítka „OK“ se provede výběr a uzavře se okno, při stisknutí tlačítka „Přeruš“ se výběr neprovede a 
okno se uzavře. 
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Kapitola 7: Zpracování nářezových plánů a 
kalkulací 

Jistě každý z Vás ví, kolik času stráví nad deskami materiálu, aby na ně co nejlépe rozmístil požadované díly při 
výrobě. Aby tento čas byl co nejkratší, a Vaše produktivita práce se zvýšila, k tomu Vám poslouží program MeRIcK 

Calc. 

Protože “Sestavy” už umíte udělat, je na řadě začít sklízet ovoce své práce. V následujících pasážích uvidíte, jak se 
vytvářejí nářezové plány a kalkulace jedné sestavy nebo celé zakázky. 

    

obr. 37 

Zpracování nářezových plánů a kalkulací se provádí z hlavní nabídky <F10>  „Tabulky - Zpracovat...“. 

Zpracovat...          Alt-Z 

Z hlavní nabídky “Tabulky - Zpracovat...” (obr. 37) se otevře dialogové okno „Zpracování“ (obr. 38). Toto okno je 
klíčovou částí celého programu. Vybírají v něm sestavy pro zpracování nářezových plánů a kalkulací. 

 

obr. 38 

Pokud má sestava virtuální materiály, musíte jim přiřadit skutečné protějšky, jinak nebudete moct vytvořit nářezové 
plány.  

Sestava, která nemá přiřazeny všechny virtuální materiály má za počtem kusů hvězdičku "*".  

Abyste poznali z čeho bude vyrobena zadaná sestava z virtuálních materiálů, jsou za počtem kusů uvedeny i 
skutečné materiály přiřazené obsaženým virtuálním materiálům. 

 Opravit - umožní opravit  sestavu nebo vybrat j inou, změnit  počet kusů sestavy,  
popříp. př iřazení skutečných  materiá lů k vi rtuálním. 

 Přidat - nabídne d ia logové okno, ve kterém můžete vybrat  sestavu ke zpracování  (obr. 
40). 

 Vymazat  -  nabídne možnost vymazat  sestavu, na které je  kurzor ze seznamu 
zpracování ( t lačítko “Položka”).  Pokud budete cht ít  vymazat ce lý seznam, zvolte v d ia l .  
okně “Mazání sestav ke zpracování” t lačítko "Všechny".  (obr. 39) 

 

obr. 39 

 
� Vymazání jedné nebo všech sestav se provede pouze z dialogového okna “Zpracování”. Nemusíte tedy strach, že 

o příslušné sestavy při tomto mazání přijdete. V seznamu sestav zůstanou zachované. Mazání jedné sestavy 

slouží v případě nějaké chyby, kterou jste učinili při zadávání zpracování. Mazání všech sestav slouží k vyčištění 

okna před každým zpracováním nové zakázky - nová zakázka - čisté okno. 
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 Tisk  - vyt iskne se seznam  sestav určených ke zpracování . 
 Kalkul  - provede materiá lovou kalkulaci  na zvolené sestavě. (Spočítá vlastní  náklady 
výroby vybrané sestavy.) 

 Celkem  -  provede materiá lovou kalkulaci  celé zakázky. (Spočítá  vlastní náklady ce lé 
zakázky.) 

 Nářezy  - provede výpočet nářezových plánů. 
 Uzavření okna se provede klávesou <ESC> nebo st isknut ím t lač ítka k rychlému 
uzaví rání okna. 

�       Pokud chcete začít vytvářet nářezové plány nebo kalkulace na novou zakázku, vymažte nejprve staré 
zadání tlačítkem “Vymazat”. Potom zvolte tlačítko “Přidat” pro výběr požadované sestavy do zpracování.  

�     Snažte se dát do zpracování co nejvíce sestav. Počítač bude mít sice o něco více práce, ale dosáhnete vyšší 
výtěžnosti materiálů a lepší nářezové plány. 

� Pro účely nářezových plánů (docílit co největšího % vytížení materiálu) je vhodné vytvářet nářezové plány, 

pokud to situace dovolí, na více zakázek najednou. Protože ale kalkulace potřebujete vidět pouze pro jednu 

zakázku, pomocí klávesy <Insert> si označíte všechny sestavy, které jsou z jedné zakázky a po stisknutí tlačítka 

“Celkem” si provedete výpočet kalkulací pouze pro tuto zakázku. Výhoda: nářezové plány se provádějí na  více 

zakázek najednou - lepší výtěžnost materiálů, ale kalkulace pouze na vybranou zakázku - okamžitý přehled o 

vlastních nákladech výroby příslušné zakázky. Samozřejmě se mohou provést kalkulace na všechny zakázky 

dohromady, ale prakticky to nemá asi žádný význam. V případě, že zpracováváte vždy jednu zakázku, klávesu 

<Insert> asi nebudete využívat. 

Sestava do zpracování 

Po stisknutí tlačítka “Přidat” se otevře dialogové okno “Editace parametrů sestavy ve zpracování”, ve kterém 
se vybírají příslušné  sestavy do zpracování. Uvádí se  počet zpracovávaných sestav a pokud jsou v sestavě 
virtuální materiály, tak se jim přiřazují jejich skutečné protějšky.  

 

obr. 40 

 Sestava  - vybere se sestava (ze seznamu sestav) do zpracování . 
 Počet - počet  ste jných sestav,  na které maj í  být  vytvořeny nářezové plány a kalkulace. 
 Přiřazení  - doplňkové t lačítko pro př iřazování  skutečných materiá lů vi rtuálním. Jeho 
funkci  zastupuje také klávesa <ENTER>. Pokud sestava obsahuje vi rtuá lní mater iá ly, je  
třeba j im před výpočtem kalkulací  a nářezových p lánů přiřadit  je j ich skutečné 
protě jšky,  j inak nářezové p lány nebudou vytvořeny a ka lkulace se spočíta j í  pouze z 
or ientačních cen vir tuáln ích materiá lů. . 

o Lamino 18→  Lamino 18mm, bílé    
o Olepovací páska 20mm   →  Olepovací páska 20mm, bílá 

Tímto přiřazením se určí přesně materiál (barva), ze kterého bude nábytek vyráběn.  
 Jakmile  je provedeno při řazení  skutečných mater iá lů všem virtuá lním, dia logové  okno 
se ukončuje t lačítkem “OK” .  

� Snažte se pochopit virtuální materiály. Jejich hojným užíváním si usnadníte práci.  

� Nechte se vést dialogem. Tento dialog sleduje Vaši práci a nadbíhá Vám. Nejprve vyberte sestavu ke zpracování 

stiskem tlačítka “Sestava”. Potom určete počet zpracovávaných sestav. Pokud sestava obsahuje virtuální 

materiály, přiřaďte jim jejich skutečné protějšky. Jestliže nepřiřadíte všem virtuálním materiálům skutečný 

protějšek, nepůjde spustit zpracování nářezových plánů! 

Vymazání sestav(y) ze seznamu "Zpracování" 

Dialogové okno “Mazání sestav ke zpracování”, které určuje co se má smazat ze seznamu Zpracování se otvírá 
pro stisknutí tlačítka Vymazat”. 
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obr. 41 

 Položku  - smaže se akt ivní  položka - sestava (na které je  kurzor) ze seznamu 
“Zpracování”. 

 Všechny  - vymažou se všechny položky ze seznamu “Zpracování”. 
 Nic  -  přeruš í se akce mazání . 

 

Uložení a načtení celé zakázky  <F2>, <F3> 

Funkce „F2 – Uložit zakázku“ slouží k ukládání celých zpracovávaných zakázek do seznamu zakázek. Nejprve se 
jednotlivé sestavy vyberou v daném množství do zpracování a pak pokud je to nutné se mohou uložit pod 
příslušným jménem, např. Základní škola, atd., do seznamu zakázek. 

 

      obr. 42 

Po stisknutí klávesy <F2> se otevře dialogové okno „Uložení zakázky“ (obr. 42). 
 Uložit –  ulož í zakázku ze zpracování  pod vybraný název do seznamu zakázek. 
 Přidat –  př idá nový název zakázky. Pokud se ukládá nová zakázka, je nutno vytvořit  
nový název.  Tento název se objeví v seznamu zakázek a potom se j iž do něho může 
ulož it  př ís lušná zakázka. 

 Vymazat –  vymaže se zakázka, na které je  kurzor . 
 Přeruš –  přeruší  se práce se seznamem zakázek a uzavře se okno. 

Funkce „F3 – Načíst zakázku“ slouží k načítání jednotlivých zakázek do zpracování ze seznamu zakázek, které 
byly v minulosti uloženy a nyní se budou zpracovávat do nářezových plánů a kalkulací.  
Po stisknutí klávesy <F3> se otevře dialogové okno „Načtení zakázky“ (obr. 43). 

      obr. 43 
 Načíst –   př idá dalš í  zakázku nebo načte novou zakázku do zpracování . Po st isknut í  
t lač ítka „Načíst“ se objeví  dia logové okno „Chcete načítané položky přidat?“: 

• Ano – postupně přidává vybrané zakázky, na kterých je kurzor do zpracování, tzn. že se zpracují např. 3 
zakázky najednou. 

• Ne – provede vymazání všech sestav, které jsou ve zpracování a načte pouze tu jednu vybranou zakázku. 

• Přeruš -  přeruší se práce s načítáním zakázek. 
 Vymazat –   vymažou se všechny zakázky se seznamu zakázek. 
 Přeruš –  přeruší  se práce se seznamem zakázek a uzavře se okno. 

Toto ukládání a načítání zakázek je vhodné při opakující se výrobě. Samozřejmě se může využít i k přípravě 
jednotlivých zakázek dopředu, kdy je např. trochu volného času. 

Kalkulace sestav(y) 

Kalkulace pro jednu sestavu se vytvářejí na tu sestavu, na které je kurzor po stisknutí tlačítka „Kalkul”.  Tlačítko 
“Kalkul” je v dialogovém okně “Zpracování” (Tabulky - Zpracovat...). 
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obr. 44 

V dialogovém okně “Kalkulace sestavy: XXX” (obr. 44) je seznam všech použitých materiálů, jejich množství a 
ceny, rozpad DPH a cena celkem s 19 % DPH vypočítaná z celkové ceny bez DPH. 

Kalkulace pro danou sestavu se počítají:  

     

obr. 45 

 (*) pro jednu sestavu - kalkulace pro jeden kus dané sestavy. 
 (*) pro XX sestav(y)  - ka lkulace pro zadaný počet  sestav. 
 [ ]  Započítat odpad - tato volba má význam až po výpočtu nářezových plánů. Provádí 
korekci množství  p lošných materiá lů vzhledem k odpadu vznik lému př i  rozřezání  desek. 
Tímto dojde k přepočítání  kalkulací  i  daňového rozpadu. 

�       Všechny hodnoty z celkové rekapitulace ukazují cenu rozpadlou na 5% (provedená práce) a 19% (použitý 
materiál) DPH, ale v rámečku je výsledek spočítán s 19%, neboť výsledkem činnosti je výrobek daněný 
19%.Kalkulace je provedena buďto pro jednu sestavu nebo pro zvolený počet sestav. Po provedení výpočtu 
nářezových plánů se může provést korekce spotřeby plošných materiálů započítáním nepoužitelného odpadu. Do 
odpadu, který se zahrne do ceny jako nepoužitelný, se započítává již nepoužitelný odpad (na nářezových plánech 
bez označení) a všechny provedené řezy pily. Nepoužitelný odpad a řezy pily tedy zvyšují cenu výrobků. 

 Tisk  - vyt iskne se seznam použitých mater iá lů a rozpad DPH na t iskárně.  

    

� Kalkulované ceny a rozpady DPH slouží jako informativní a nejsou určeny jako podklad k fakturaci (problém 

zaokrouhlování DPH musí řešit Váš účetní program). Uvědomte si, že práce vložená do výrobku se až na některé 

výjimky považuje jako součást výrobku a tudíž musí být zdaněna 22%. Proto je pro Vás užitečná cena "Celkem 

bez DPH" a "Cena Celkem s 19% DPH". Kalkulované ceny mají být ceny vstupní a nákladové. Odvození 

prodejní ceny je již plně ve Vaši kompetenci. 

Tvorba prodejních cen je velmi náročná, a každý z výrobců ji dělá jinak, proto se tímto problémem program 
hlouběji nezabývá a přenechává tuto činnost plně ve Vaší kompetenci. 

o Jak jste si jistě všimli, při zadávání sestav si tzv. “rozpitváváte” jednotlivé kusy nábytku na 
jednotlivé součásti. Čím toto rozpitvávání je méně podrobné, tím vyšší procento své marže si na výrobek v závěru 
přidáte (např. nechcete počítat každý šroub, atd.). 

Kalkulace celé zakázky 

Kalkulace zakázky se vytvářejí na celou zakázku, která je zadaná v dial. okně “Zpracování, po stisknutí tlačítka 
„Celkem”. 

V dialog. okně „Kalkulace celé zakázky” (obr. 46) je seznam všech použitých materiálů v zakázce, jejich 
množství a ceny, rozpad DPH a cena s 19% vypočítaná z celkové ceny bez DPH. 

 

obr. 46 

Po provedení výpočtu nářezových plánů se může provést korekce spotřeby plošných materiálů započítáním 
nepoužitelného odpadu. 
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 [ ]  Započítat odpad - tato volba má význam až po výpočtu nářezových plánů. Provádí 
korekci množství  p lošných materiá lů vzhledem k odpadu vznik lému př i  rozřezávání  
desek. Tím dojde k přepočí tání ka lkulac í i  daňového rozpadu (obr.  47) . 
Zaškrtávání/odškrtávání  se provádí pomocí  k lávesy <Mezera>. 

    

obr. 47 

� Do odpadu, který se zahrne do ceny jako nepoužitelný, se započítává již nepoužitelný odpad (na nářezových 
plánech bez označení) a všechny provedené řezy pily. Nepoužitelný odpad a řezy pily tedy zvyšují cenu celé 
zakázky. 

o V případě, že se provádí zpracování více zakázek najednou (výhodné pro zpracování nářezových 
plánů), jsou dvě možnosti, jak získat celkové kalkulace. 

1. Pomocí klávesy <Insert> v dial. okně “Zpracování” se označí všechny sestavy, které společně tvoří 
jednu zakázku, a stiskne se tlačítko “Celkem”. V tuto chvíli jsou spočítány kalkulace na jednu 
zakázku. Velmi výhodné používat!!! 

2. Nic se nebude označovat a pouze se stiskne tlačítko “Celkem”. V tuto chvíli jsou spočítány kalkulace 
na všechny zakázky dohromady. V praxi asi nepotřebné. K čemu by logicky byly dobré ceny více 
zakázek sloučené k sobě? 

V případě, že se provádí vždy zpracování pouze jedné zakázky, všechny tři předcházející odstavce jsou 
bezpředmětné. 

 Tisk  - vyt iskne se seznam použitých mater iá lů a rozpad DPH na t iskárně.  
 OK  - uzavře dia logové okno (shodné s t lačítkem pro rychlé uzavírání  oken). 

� Kalkulované ceny a rozpady DPH slouží jako informativní a nejsou určeny jako podklad k fakturaci (problém 

zaokrouhlování DPH musí řešit Váš účetní program). Uvědomte si, že práce vložená do výrobku se až na některé 

výjimky považuje za jeho součást, a tudíž se musí zdanit 19%. Proto je pro Vás užitečná cena "Celkem bez 

DPH" a "Cena Celkem s 19% DPH". Kalkulované ceny mají být ceny vstupní a nákladové. Odvození prodejní 

ceny je již plně ve Vaši kompetenci. Tvorba prodejních cen je velmi náročná, a každý z výrobců ji dělá jinak, 

proto se tímto problémem program hlouběji nezabývá. (Jaké procento marže si  k vlastním nákladům přidáte 

záleží čistě na Vás. Logicky: čím méně je provedeno tzv. “rozpitvání sestav” do detailů, tím bude procento marže 

asi větší.) 

Nářezové plány 

Úvod 

Tvorba nářezových plánů je velmi náročná jak na čas pracovníků, tak dnes i na max. úsporu materiálu. K tomu, 
aby tento čas byl co nejkratší a produktivita práce co největší, slouží program MeRIcK Calc. 

Nářezové plány se vytvářejí na celé zakázky najednou. Čím více je jednotlivých dílu na rozmísťování, tím lépe je 
materiál zpracován. 

Ve chvíli, kdy jsou nářezové plány zpracovány, např. na 30 desek materiálu, se může někomu zdát, že by ten či 
onen díl položil na desku jinak. Nikdo Vám v tom nebrání, pouze si nezapomeňte ručně opravit vzniklé odpady v 
“Rozměrech materiálů” (pokud používáte volbu vracet použitelný odpad zpět na sklad a jeho následné zpracování). 
Uvědomte si, že se jedná o strojové zpracování nářezových plánů, a co práce za Vás počítač udělal a času ušetřil. 

� Na základě ohlasů řady dlouhodobých (dnes už několikaletých) uživatelů  víme, že jim program MeRIcK Calc 

velmi pomáhá a truhlářskou praxi si bez něho již nedovedou představit. (Např. Urychluje práci a šetří peníze - jak 
za nový materiál, tak i případné poplatky při likvidaci odpadu)  

Nářezové plány 

Vytváření nářezových plánů se provádí z hlavní nabídky „Tabulky - Zpracovat...”. 

Otevře se dialogové okno „Zpracování”, ve kterém se vybírají sestavy určené ke zpracování. 

� Protože přidávání sestav do zpracování je vysvětleno v oddílu Uživatelské příručky - Zpracování nářezových 
plánů a kalkulací, nebude zde již tak podrobné, ale pouze v bodech.“Tabulky - Zpracovat... - Přidat - Sestavu - 
Počet - (popř. Přiřazení) - OK”. Tento řetězec se opakuje od kroku “Přidat” tak dlouho, dokud nejsou zadány 
všechny sestavy určené ke zpracování. 

Jakmile jsou všechny sestavy již ve zpracování, stisknutím tlačítka „Nářezy” se postupně otvírá několik 
dialogových oken, ve kterých se např. definují parametry zpracování nářezových plánů nebo mají pouze 
informativní charakter. 
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Parametry zpracování 

V dialogovém okně „Parametry zpracování" se určuje, jakým způsobem má vlastní zpracování nářezových plánů 
probíhat. Ovlivňují se vlastní parametry výpočtu, rychlost kontra přesnost, zarovnávání nářezových plánů, časová 
prodleva mezi jednotlivými nářezovými plány při automatickém běhu programu, popř. se může upravit poznámka, 
která se pak zobrazuje na každém nářezovém plánu (obr. 48).  

 

obr. 48 

 Parametry 
 Automatické zpracování - nářezů bez da lš ích zásahů obsluhy. Mezi jednot l ivými 
deskami mater iá lu bude probíhat výpočet i  t i sk automaticky.  Tato volba má význam, 
pokud máte t iskárnu s podavačem nebo t isknete na t raktorový papír . S automatickým 
zpracováním souvis í  časová prodleva,  která určuje dobu, po které bude pokračovat 
dalš í  výpočet . 

� Volbu „Automatické zpracování” můžou plně využívat ti z Vás, kteří pracují na pomalých počítačích (např. 286) 
a vlastní výpočet nářezových plánů se jim zdá příliš dlouhý. Výpočet nářezových plánů si pustíte např. přes polední 
přestávku, a než přijdete zpět z obědu, nářezy jsou hotové. Pokud i přesto se Vám výpočet zdá příliš dlouhý, 
nezbývá nic jiného, než si zakoupit nový počítač. Co dodat!!! 

 Netisknout automaticky  -  volba má význam př i „Automat ickém zpracování" . Zajist í ,  
že dojde pouze k výpočtu bez t isku na t iskárně. Vlastní  nářezové p lány můžete 
vyt isknout pozděj i  př i  “Rekapitulaci  Al t-R”. Tato položka nemá význam, jest l iže není 
zapnuto "Automatické zpracování" . 

 Netisknout rastr - vyp íná se t isk rastru na t iskárně na místě použite lného odpadu. 
Odpad zůstává značen č ís lem, např.  M1-2 (vracení odpadu zpět  na sklad) nebo nápisem 
"Odpad" (př i  s imulovaném výpočtu) . Tato volba šetř í pásku, inkoust nebo toner, a le 
snižuje opt ickou přehlednost na nářezových plánech. Jak je l ibo. 

 Dva nářezy na A4  - tato volba pomůže docí l i t  t isku dvou nářezových p lánů na jednom 
l istě papíru. To umožní úsporu času a nákladů potřebných na vytvoření nářezových 
plánů. 

� Nezapomeňte se však přesvědčit, že pracovník, který bude podle nářezových plánů řezat, přečte bez chyby 
označení a rozměry na nářezových plánech. V opačném případě tuto volbu raději nevyužívejte. 

 Simulovaný výpočet  - provede se výpočet a nákresy nářezových plánů bez úbytku 
mater iá lu ze skladu. Př i  výpočtu je ze skladu odebírán mater iá l ,  takže se s imuluje 
skutečný výpočet . Po skončení  výpočtu však dojde k obnovení původního obsahu - 
“Seznamu plošných materiá lů”. 

 Vracet odpad na sklad - př i  zaškrtnut í  této položky se bude provádět automat ické 
vracení  odpadu, jehož plošný rozměr je větší  než zadaný minimální  odpad v mm2 ,  a  
současně jeho kratší  s trana je větší  než zadaný minimální rozměr odpadu, zpět  na 
sk lad. Tato volba je samozřejmě funkční pouze tehdy, není- l i  zaškrtnuta volba 
"Simulovaný výpočet",  j inak je nezvol i te lná a barevně odl išená. (a lespoň na barevných 
VGA monitorech ano) .  

� Pokud to program dovolí některé položky dialog. okna „Parametry zpracování” se nechají různě kombinovat.  

� Označení/odznačení volby se provádí pomocí klávesy <MEZERA> nebo myší. 
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 Máte raději. . .  
 delší  pruhy  -  nářezové plány jsou sestavovány do delš ích (podélných) pruhů. Tato 
volba je vhodná pro CNC stroje nebo pro výrobu, kde je potřeba nízká pracnost  a ve lká 
produkt ivita  práce.  Př i  zarovnání do delš ích pruhů je vždy první řez veden podélně přes 
celou desku a vzniklé pruhy se potom krát í  napříč . Výtěžnost se mírně sníž í ,  vzroste 
však produkt iv ita  práce. 

 kratší  pruhy  - obdoba delš ích pruhů, a le první řezy jsou vedeny ve směru kratš í  
strany desky. 

 kompaktní nářezy  -  program sestavuje nářezy tak,  aby maximálně vyplni l  desku 
ste jným dí lem. Výtěžnost  vel ice kol ísá a si lně závis í  na zadání.  Nutno vyzkoušet . 
Částečně by měla vzrůst doba výpočtu. I když kdo ví? Praxe ukazuje, že počáteční  
nářezové p lány mají  vyšší  procento využit í ,  a le jakmi le dojdou menší d í ly , které vhodně 
vyplňují  vzniklé  odřezky,  výtěžnost  s i lně k lesá. Rozhodně však klesá pracnost  a zvýší se 
produkt ivita  práce.  Systém výpočtu nářezových p lánů pomocí kompaktních nářezů se 
velmi  bl íž í  ručnímu ( l idskému) návrhu. 

  nebo peníze -  kdo by je  neměl rád.  Volba "Peníze" vykazuje nej lepš í využit í  mater iá lu 
a tudíž největší  úsporu peněz. Je však náročnějš í  na výrobu a nut í  obsluhu otáčet 
mater iá l .   

� Doporučujeme vypočítat nářezové plány na zkoušku (Simulovaný výpočet) se všemi volbami a porovnat 
výtěžnosti a množství spotřebovaných desek, a nakonec provést vhodný výpočet naostro. Po delším používání 
programu a na základě praktických zkušeností, budete možná schopni podle zadání dopředu poznat, jakým 
způsobem bude nejlepší  provádět výpočet nářezových plánů - bez předchozího zkoušení. 

 Ostatní 
 Časová prodleva  - udaná v sekundách (max. 120 sekund) -  doba prodlevy mezi 
zobrazením nářezového p lánu a pokračováním ve výpočtu př i  "Automat ickém 
zpracování" .  

 Poznámka - zobrazuje se na každém nářezovém plánu. Standardně je zadána jako 
datum a čas zpracování. Podle potřeby se může měnit.  Stačí pouze zač ít  psát , a  přepsat 
automat icky nadefinovaný datum a čas. Slouží jako ident i f ikační  bod k roz l išení 
jednot l ivých nářezových plánů. 

� Do poznámky je dobré napsat např. jméno zákazníka (zakázky) - dobrý rozlišovací prvek jednotlivých 
nářezových plánů. 

 Přesnost kontra Rychlost  - touto l i štou můžete ovl ivni t  rychlost  zpracování 
nářezových p lánů. Teoret icky: Č ím vyšší  přesnost , t ím delš í  doba zpracování  (s  vyšší 
rychlost í  klesá přesnost výpočtu) . V praxi  se ukáza lo, že pokud vůbec dojde ke snížení 
výtěžnost i ,  pak pouze o někol ik deset in procenta.  

� Doporučená hodnota je 2 až 3 pro počítače 386 a 486, a 4 až 6 pro Pentia. Není vhodné u pomalých počítačů 
nastavovat vysokou hodnotu přesnosti např. 8 až 9 jenom proto, aby byly nářezové plány co nejlepší - doba 
zpracování se neúměrně prodlouží (v některých případech až na několik hodin). Musíte si sami uvědomit, jaký 
počítač používáte ke své práci a podle toho se k němu i stavět. 

� Pokud by Vás výpočet nářezových plánů přece jen zdržoval, máte možnost zapnout výpočet na automatický režim 

třeba přes polední přestávku. Výsledky si pak můžete nechat tisknout přímo (pokud vlastníte tiskárnu s 

podavačem volných listů nebo tisknete na traktorový papír) nebo později v rekapitulaci. Současně můžete využít 

automatický režim s minimální časovou prodlevou. To společně s tiskem dvou nářezových plánů na jednu stranu 

A4 výrazně zkrátí dobu potřebnou na pořízení nářezových plánů. 
 Po st isknut í  t lačítka "OK"  se spust í  výpočet  s navolenými parametry zpracování . 
"Přerušit"   ukončí  se zpracování a  zavře se okno. 

Předběžná kontrola dostatku materiálu. 

Dialogové okno „Předběžná kontrola dostatku materiálu” informuje o množství materiálu na skladě v m2 a o 
materiálu potřebném při výpočtu také v m2. 
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obr. 49 

Pokud chcete zpracovat nářezové plány pouze na některý z materiálů, pomocí klávesy <Insert> si ho označíte a 
zpracování se provede pouze na označený materiál. Pokud nebude žádný materiál označen, zpracování se provede 
na všechny materiály. 

Mohou nastat tři případy stavu materiálu: 
 Málo  -  mater iá lu je méně než je  potřeba. 
 Pozor  -  mater iá lu je v íce než je teoret ická potřeba, a le méně než 1,2 násobku 
minimálně potřebného množství .  

 OK  -  stav vhodný ke zpracování.  I př i  tomto stavu se může stát , že mater iá lu bude 
málo. Je to způsobeno t ím, že se kontroluje pouze prostý součet  plošných obsahů. 

� Tyto tři stavy jsou pouze informativní. Přesto, že je některého materiálu “Málo” nebo “Pozor”, můžete 

pokračovat dál ve zpracování nářezových plánů. Jakmile dojde během výpočtu k hlášce o nedostatku materiálu 

pouze přidáte určitý počet nových desek (které samozřejmě musíte později) nebo provedete odpozastavení 

pozastaveného materiálu (“Plošné mat. - ... Rozměry - Atribut - ...). 
 Po st isknut í  t lačítka „Pokračovat“  se pokračuje dá le ve zpracování , t lačítko „Konec“  
ukončí  zpracování  a uzavře okno. 

Seznam pseudonymů 

„Seznam dílů a jejich pseudonymů” - je seznam všech dílů určených ke zpracování. Pro jednoduchost popisu 
jednotlivých dílů na nářezovém plánu je každému dílu přiřazeno písmeno nebo skupina písmen, tzv. pseudonym 
(obr. 50).  

 

obr.50 

Je vhodné si tento seznam vytisknout, jinak se nepozná, které díly jsou na jednotlivých nářezech. (Jiný popis 
jednotlivých dílů na nářezových plánech “Pseudonym - Rozměry” není možný z jediného prostého důvodu - málo 
místa na popis). 
Shodnost dílů znamená: shodnost rozměrů X a Y s ohledem na orientaci vzoru a shodnost olepení a olepovačky.   

� Tento seznam je důležitý pro výrobu, která podle pseudonymů (písmen) pozná, které díly vlastně nařezala a jak 

je má olepit. Je dobré si tento seznam vytisknout!!! 
 Pokračovat - <Alt> <P> - pokračuje ve výpočtu (nebo rekapitulaci) . 
 Pokr.+ Tisk -  <+> (p lus,  bí lé i  šedé) - vyt iskne seznam a pokračuje ve výpočtu (nebo 
rekapitu laci) . 

 Tisk  - <Alt> <T> - vyt iskne seznam, ale  nepokračuje ve výpočtu (nebo rekapitulac i). 
 Zpět - <Alt> <Z>  - vrát í  se na předchozí nářez nebo seznam. 

Nářezový plán 

Cíl celého konání je tady. Nářezový plán (obr. 51). 
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obr. 51 

Stručný popis nářezového plánu 

V levé polovině obrazovky 
 vlastní  nářezový p lán,  pseudonymy a rozměry jednot l ivých dí lů,  šedé p lochy, které 
představují  (v př íšt ím zpracování) ještě použ ite lný mater iá l ,  bí lé p lochy, které 
představují  j iž nepouž i te lný odpad. 

 procentue lní výtěžnost  desky i  ce lé zakázky. 
 schéma zobrazujíc í  osu X a osu Y. 

V pravé polovině obrazovky 
 název materiá lu, který se zpracovává, jeho označení , rozměry or ientace let . 
 počet  desek se ste jným nářezovým plánem. 
 pořadové čís lo nářezu/celkový počet nářezů. 
 poznámka. 
 ovládací t lač ítka a ikona informuj íc í  o stavu, ve kterém se program právě nachází .  

 
 Podrobný popis nářezového plánu 
 Deska : 93%  98%     Celkem:   93%   98% - procentuá ln í vyt ížení  desky, resp.  všech 
desek jednoho mater iá lu. První hodnota vyjadřuje čistou výtěžnost ,  tzn.  bez 
použ ite lných odpadů. Druhé č ís lo je  vyt íženost včetně použite lných odpadů. V př ípadě, 
že je dí l  přesně shodný s deskou materiá lu,  pak je procentue lní výtěžnost desky 100 %. 

 Odpad  - šedá p locha -  znovu použ ite lný materiá l  (větší  jak minimální odpad a 
minimální rozměr).  Když běží Simulovaný výpočet  nebo není zapnuto vracení na sklad, 
je označen slovem "Odpad" ,  j inak mu je př iděleno volné označení mater iá lu,  např. M3-
10. Bí lá plocha -  j iž  nepouž ite lný materiá l .  Jeho rozměr je  menší než minimální odpad a 
minimální rozměr (obr.  10, obr. 15) . Do nepouž ite lného odpadu se započítávají  řezy 
pi ly . 

 Díly - jednot l ivé dí ly popsané pseudonymem a čistým rozměrem (XxY) v mm. Dí ly 
nemohou být popsány j inak (podrobněji ) z  důvodu nedostatku místa. 

 Poznámka - standardně je zapsaná jako datum a čas počátku výpočtu nářezových 
plánů .  S louž í jako ident i f ikátor jednot l ivých nářezových plánů. Mění  se př i  zadávání 
“Parametrů zpracování” (obr.  46),  např. na jméno zákazníka (zakázky). 

 Pořadové číslo/Celkový počet - jednot l ivé nářezové plány jsou čís lovány. Do pořadí  
se započítávají  i  “Seznamy pseudonymů” a “Seznamy použi tých rozměrů”. 

� Při výpočtu nářezových plánů je “Celkový počet” nahrazen “???”, neboť program dopředu neví, kolik zpracuje 
celkem desek. Při rekapitulaci výpočtu je již tento počet znám, proto je “Celkový počet” zobrazen již jako číslo.  
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 Rámeček se schématem a popisem materiálu -  název zpracovávaného materiá lu, 
jeho označení,  rozměr a or ientace let . Ve lké čís lo znázorňuje počet  desek se ste jným 
nářezovým plánem. 

 Ovládací prvky  - plat í  pro ně horké klávesy ste jné jako v seznamech pseudonymů a 
použ itých rozměrů (obr. 52): 

  

obr. 52 

• Pokračovat - <Alt><P> - pokračuje ve výpočtu (nebo rekapitulaci). 

• Pokr.+ Tisk - <+> (plus, bílé i šedé) - vytiskne seznam a pokračuje ve výpočtu (nebo rekapitulaci). 

• Tisk - <Alt><T> - vytiskne seznam, ale nepokračuje ve výpočtu (nebo rekapitulaci). 

• Zpět - <Alt><Z>  - vrátí se na předchozí nářez nebo seznam. 

• Přerušit - přeruší se výpočet - shodné s klávesou <ESC>. 
 Ikona počítače  -  informuje o stavu, ve kterém se program právě nachází  (obr. 53) .  

 

obr. 53 

• Odpočívá - co dodat. K výpočtu dalšího nářezového plánu se přejde po stisknutí tlačítka pro pokračování nebo 
kláves <Alt><P>. 

• Odměřuje časový limit - časovou prodlevu - nastavenou v „Parametrech zpracování” (obr. 48). Po uplynutí 
času provede vytisknutí zobrazeného plánu a přejde k výpočtu dalšího. 

• Připravuje tisk - zpracovává a posílá data do tiskárny. 

Seznam použitých rozměrů materiálu 

„Seznam použitých rozměrů pro: Materiál XXX” - je seznam, který se vypracuje a zobrazí na konci 
zpracování každého materiálu. Udává kolik a jakých rozměrů materiálu se má připravit do výroby. Z toho seznamu 
se také nechá vyčíst potřeba doplnit zásoby plošných materiálů. (V případě, že v průběhu výpočtu došel materiál a 
byly přidávány nové desky, které se musí teprve koupit.)  

  

obr. 54 

Tento seznam může také sloužit jako podklad k vyskladňování potřebných desek materiálu ze skladu do výroby 
(obr. 54). 

Ovládací prvky - platí pro ně stejné horké klávesy jako v “Seznamech pseudonymů a použitých materiálů”. 
 Pokračovat - <Alt><P> - pokračuje ve výpočtu (nebo rekapitulac i). 
 Pokr.+ Tisk  -  <+> (p lus,  bí lé i  šedé) - vyt iskne seznam a pokračuje ve výpočtu (nebo 
rekapitu laci) . 

 Tisk  - <Alt> <T> - vyt iskne seznam, ale  nepokračuje ve výpočtu (nebo rekapitulac i). 
 Zpět - <Alt> <Z>  - vrát í  se na předchozí nářez nebo seznam. 
 Přerušit  -  přeruš í výpočet - shodné s klávesou <ESC>. 

Úprava množství materiálu na skladě 

Po zdárném ukončení celého výpočtu nářezových plánů se potvrzuje, zda opravdu  chcete  pozměnit  počty   
rozměrů materiálu na skladě. Uberou se zpracované rozměry a přibudou nové rozměry - vzniklý plnohodnotný 
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odpad - materiál (obr. 55). Tato korekce materiálů se provádí v případě, že je zapnuta volba v “Parametrech 
zpracování - Vracet odpad na sklad”. 

 

obr. 55 
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Kapitola 8: Rekapitulace          Alt-R 
Při zpracování sestav do nářezových plánů se vytváří archív posledního výpočtu nářezových plánů a pomocných 
seznamů. Po ukončení výpočtu je možné si tento archív procházet a popř. provádět dodatečné tisky. Rekapitulace 
posledního výpočtu se provádí z hlavní nabídky “Tabulky - Rekapitulace”. 

Parametry rekapitulace 

Před začátkem prohlížení archívu s posledním výpočtem se ovlivňují vlastní “Parametry rekapitulace archívu”. 
Je to obdoba “Parametrů zpracování”, ale je určená pro "Rekapitulaci". 

 

obr. 56 

 Automatická rekapitulace  -  nářezů bez dalš ích zásahů obs luhy. Jednot l ivé desky se 
zobrazují  a t isknou automat icky. Tato volba má význam, pokud se t isky provádí  na 
t iskárně s podavačem nebo na traktorový (nekonečný) papír . S automat ickým 
zpracováním souvis í  časová prodleva,  která určuje dobu, po které se zobraz í da lš í  
nářez. 

 Netisknout automaticky  -  volba má význam př i "Automatické rekapitulaci" . Zajist í ,  že 
př i  "Automatické rekapitu laci" dojde pouze k zobrazení bez t isku na t iskárně. Tisk se 
může spust it  ručně st iskem klávesy <T> nebo <Alt><T>. 

 Netisknout rastr - vyp íná se t isk rastru na t iskárně na místě použite lného odpadu. 
Odpad zůstává značen č ís lem např. M3-10 nebo nápisem "Odpad" .  Tato volba šetř í  
pásku, inkoust nebo toner, a le nářezové plány nejsou j iž tak přehledné.  

 Časová prodleva  - udaná v sekundách (max. 120 sekund) -  doba prodlevy mezi 
zobrazením nářezového p lánu a pokračováním ve výpočtu př i  "Automat ickém 
zpracování" . 
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Kapitola 9: Nástroje 
Nástroje programu MeRIcK Calc jsou pomocné programy, bez kterých by si dnešní uživatel nedokázal představit 
svoji práci s programem. 

Za nástroje se považuje: 
 zálohování dat - ať už na pevný disk nebo na disketu. 
 obnova dat ze záloh  - ať už z pevného disku nebo z diskety. 
 obnovení databází - re indexace. 

Zálohování dat 

Zálohování dat se provádí z hlavní nabídky „Nástroje-Zálohování dat“ (obr. 57) a slouží k vytvoření záložní 
kopie datových souborů.  

 

obr. 57 

Při „Zálohování dat“ si lze vybrat, kam se mají příslušné zálohy provést (obr. 58), zda na: 

• pevný disk. 

• disketu - A nebo B.  

 

obr. 58 

Zálohování dat se využívá hlavně z důvodů pozdější možné potřeby obnovovat data ze záložní kopie. 

� Pokud se stane, že se data nevejdou na jednu disketu, program Vás vyzve k vložení další diskety a provádí to 
tak dlouho, až jsou provedeny kompletní zálohy dat, např. na 4 ks disket. 

� Pokud se již rozhodnete zálohovat data ať už na pevný disk nebo na diskety, měli byste tyto zálohy provádět 

pravidelně každý den v závěru své pracovní doby. Uvědomte si, že pokud využíváte následovné zpracovávání 

vzniklých odpadů, je potřeba zabezpečit maximální návaznost dat na sebe v případě, že bude někdy potřeba 

obnovovat data ze záložních kopií. 

Nepodceňujte zálohování dat. Mohlo by se stát, že budete provádět zálohování dat rok na jednu disketu, a když by 
později byly zálohy potřeba, mohlo by se zjistit, že na disketě nic není nebo že je např. poškrábaná. K zálohování 
používejte pouze nové (neopotřebované) diskety a pravidelně je obměňujte. Zálohujte data pouze pokud jste si 
100% jisti, že nemáte zavirován počítač. Zavirovaná data by stějně nemohla být použita k obnově. 

Obnova dat ze záloh 

„Obnova dat ze záloh“ slouží k obnově dat ze záložní kopie. Tyto záložní kopie by měly být co nejaktuálnější. 
Obnova dat tedy plně souvisí s provádění pravidelných záloh. 
Může se někdy stát, že dojde k tak výraznému poškození dat (ať už úmyslnému či neúmyslnému), že není vyhnutí 
postupovat jinak, než obnovit data ze záložních kopií.  

   

obr. 59 

Obnova dat se provádí z hlavní nabídky „Nástroje - Obnova dat ze záloh“ (obr. 59). 

Obnova dat může být provedena buďto z pevného disku nebo z diskety (obr. 58). Záleží čistě na uživateli, kam si 
prováděl vlastní zálohování, nebo kde jsou provedeny poslední (nejaktuálnější) zálohy.  
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obr. 60 

Po výběru média program obnoví data z kopie. Obnova dat z disket musí být prováděna z disket v pořadí, v jakém 
vznikaly, tzn. jako první se do počítače vloží disketa č. 1, pak 2, atd. 

Obnovení databází -  reindexace 

V případě, že dojde k poškození datových souborů, program sám nahlásí, aby byla provedena tzv. reindexace 
(obnova) datových souborů (obr. 61). Vždy, když se tato hláška objeví, proveďte reindexaci. Zase naopak není 
nutné provádět reindexace bezhlavě a bez rozmyslu, kdykoliv Vás napadne (bylo by to zbytečné). 

 

obr. 61 

V případě, že reindexace nepomůže, nezbývá nic jiného, než provést obnovu datových souborů ze záložních kopií z 
pevného disku nebo z disket. Reindexace se ve většině případů musí provést, pokud došlo k ukončení programu 
nestandardním způsobem, např. po výpadku elektrické energie.   
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Kapitola 10: MeRIcK Calc 3.15 Professional 

Řízení a přenos dat 

Pro potřeby středních a velkých firem byla vyvinuta nová verze programu Professional, která poskytuje univerzální 
interface pro výstup vypočítaných dat z programu MeRIcK Calc 3.15. Na tento interface je možné napojit další 
programy (plug-in moduly), které slouží ke speciálnímu účelu podle požadavků zákazníka. 
Jednou z významných aplikací, kterou lze propojit s verzí Professional, je „Řízení a přenos dat pro 
velkoformátové NC stroje firmy Panhans, HolzHer a HE Safír”. 
Pomocí jednoduchého instalačního programu se zaintegruje do prostředí programu MeRIcK Calc 3.15 Professional 
modul na řízení NC strojů Panhans, HolzHer nebo HE Safír  s řídícím systémem. 
Po výpočtu nářezových plánů modul umožní nastavení parametrů k řízení stroje a vygeneruje soubor, který 
obsahuje řídící program pro NC stroj. Tento soubor je pak možné přenést (nepřímo) na disketě nebo (přímo) po 
sériové lince do stroje. 

Spojením kvalitního a osvědčeného programu s kvalitním a výkonným strojem „Panhans, HolzHer nebo HE Safír“ 
zákazník získá ucelenou výrobní technologii s vysokou pružností a efektivností výroby. 
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Kapitola 11: Závěr 
Děkujeme všem, kteří dočetli až sem. Věříme, že to nebyla ztráta času. Přejeme Vám mnoho pracovních úspěchů s programem 
MeRIcK Calc. 
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