
Instalace a konfigurace Windows a programu Praktik v DOSBoxu 

 

DOSBox nesmí být použit, jestliže je Praktik provozován v síti s jiným uživatelem (sestrou, lékařem). 

DOSBox je nutno použít pouze v případě jakéhokoliv „64 bit.“ operačního systému. DOS Box lze stáhnout z toho 

odkazu: 

http://sourceforge.net/projects/dosbox/files/dosbox/0.74/DOSBox0.74-win32-installer.exe/download 

1. Instalace DOSBoxu 
Po spuštění instalace všechny kroky provedeme tlačítkem „Next“ a následně „Install“. Instalaci 

dokončíme tlačítkem „Close“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nastavení DOS Boxu 
Spustíte DOSBox z plochy, a v otevřeném okně zjistíte, kde leží konfigurační soubor DOSBoxu. 

 

 

 

 

 

 

DOS Box následně ukončíte křížkem nebo příkazem „Exit“ v okně DOS Boxu.  

  

 

Upozornění 

Kvůli správné funkčnosti Praktika v DOSBoxu (zálohování, externí moduly, …) doporučujeme Praktika 

nainstalovat do C: \Praktik4. Název adresáře se může mírně lišit, ale nesmí být např. vnořený v dalším 

adresáři! 

 

Cesta ke konfiguračnímu souboru Spuštění DOS Boxu 

http://sourceforge.net/projects/dosbox/files/dosbox/0.74/DOSBox0.74-win32-installer.exe/download


3. Další kroky nastavení DOSBoxu 
o Do adresáře C:\Praktik4\ nahrát soubor numlock.exe, ke stažení je: 

http://stahuj.praktik.cz/DosBox/NUMLOCK.zip, soubor je potřeba rozbalit. 

o Do adresáře s konfiguračním souborem je potřeba nakopírovat soubory mapper.txt, ke stažení: 

http://stahuj.praktik.cz/DosBox/mapper.zip, soubor je potřeba rozbalit ( pomocí tohoto souboru 

byly smazány všechny speciální klávesy, které by kolidovaly s Praktikem).  

o Výška písma 

Řeší se ubíráním/přidáváním Počtu zobrazených řádků v puštěném Praktiku: Nastavení - 

Počátečním nastavení Praktika ( výchozí hodnota je 25) 

o Nastavení češtiny 

Do adresáře s konfiguračním souborem je potřeba nakopírovat soubor s češtinou, který je ke 

stažení na: http://stahuj.praktik.cz/DosBox/cestina.zip, soubor je potřeba rozbalit. Dále je 

potřeba otevřít konfigurační soubor „dosbox-0.74.conf“ a v sekci „[dosbox]“ řádek „language=“ 

upravit na „language=cestina.lng“ 

o Další nastavení v konfiguračním souboru 

V sekci [cpu] je potřeba řádek „cycles=auto“ upravit na „cycles=max“. 

V sekci [sdl] je potřeba upravit tyto řádky: 

řádek „windowresolution=original“ upravit na např. „windowresolution=1024x768“
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dle rozlišení obrazovky 

řádek „fullresolution=original“ upravit na „fullresolution=desktop“ 

řádek „output=surface“ upravit na např. „output=overlay“ 

řádek „autolock=true“ upravit na  „autolock=false“ (myš pak funguje i mimo Praktik)  

řádek „mapperfile=mapper-0.74.map” upravit na „mapperfile=mapper.txt” 

o Nastavení konfiguračního souboru pro spuštění programu Praktik 

V sekci [autoexec] je potřeba dopsat tyto řádky: 

mount C: C:\    - připojení disku, kde je nainstalován program Praktik 

mount X: C:\Praktik4\Zpravy -t floppy - připojení komunikační složky Služeb Praktika 

mount L: C:\Lab -t floppy - připojení komunikační složky pro načítání laboratoří 

C:\praktik4\numlock  -zajistí fungování numerické klávesnice po spuštění Praktika 

C: 

Cd \praktik4 

cls 

call praktik.bat 

exit 

 

o Ikona DOSBoxu 

Je potřeba změnit ikonu DOSBoxu na ikonu z adresáře programu 

Praktik a změnit název na Praktik.  

o Pokud v nastavení zástupce DOSBoxu v záložce „Zástupce“ 

přidáte do řádku „Cíl“ parametr „-noconsole“, který způsobý, že 

se bude otevírat jen jedno okno a to s Praktikem. 

4. Nastavení v Praktiku 
o Komunikační cesta ke Službám Praktika (zajišťují komunikaci Praktika s internetem – účtování, 

eRecepty, eNeschopenky, emaily a sms a automatické stahování aktualizací Praktika) 

V Praktiku je třeba nastavit, aby komunikoval přes nastavenou pravidelně aktualizovanou složku 

X. Po přihlášení do Praktika přejděte do Nastavení - Počátečním nastavení Praktika. Do pole pod 

„Data pro komunikační modul ukládat do:“ vepište X:\ (viz obrázek). 
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 Rozměr musí být 4:3 - 3200x2400, 2048x1536, 1600x1200, 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240 

http://stahuj.praktik.cz/DosBox/NUMLOCK.zip
http://stahuj.praktik.cz/DosBox/mapper.zip
http://stahuj.praktik.cz/DosBox/cestina.zip
http://stahuj.praktik.cz/Postupy/uctovani%20ZP.pdf
http://stahuj.praktik.cz/Postupy/eRecept%20konfigurace.pdf
https://praktik.cz/Navody.aspx?kategorie=5#modal27


 
 

o Automatické načítání laboratorních výsledků   

a) Ukládat laboratorní výsledky do připojené aktualizované komunikační složky C:\Lab (složka 

kam laboratorní program ukládá soubory s výsledky). Toto zpravidla nastavují přímo zástupci 

laboratoří. 

b) Je třeba nastavit komunikační složku pro načítání laboratoří v Praktiku: Přejděte do Pacienti. 

Na seznamu pacientů zmáčkněte F10, vyberte Import dat >> - Import laboratorních výsledků. 

Zobrazí se Vám následující okno. 

 
Zmáčkněte Alt + F10. Otevře se Vám okno Nastavení lab. výsledků, ve kterém je třeba do pole 

za Cesta k výsl.: vepsat připojenou komunikační složku, tj. L:\. 

 
 

o Nastavení zálohování na flešku  

V Praktiku v Nastavení >> Počátečním 

nastavení, do kolonky Netestuj disky 

napište písmena disků, které jsou obsazeny 

např. cd mechanikou, čtečkou karet (ve 

Windows má obsazeno více písmenek 

disků). Uvedené disky pak nebude Praktik 

prohledávat, urychlí se tak jeho práce při 

archivaci/obnově. 

 

Zálohovat se musí na flešku do nějaké složky např. ZALOHY (složku na ní vytvořte), stejná složka 

musí být nastavena v archivaci v Praktiku. 

a) při otevření okna archivace, Alt + F10 – dostanete se do nastavení 

b) stiskněte F3 – nastaví se ?:\ZALOHY (otazník je v této chvíli místo písmenka flešky). 



 
 

POZOR 

Fleška musí být připojena dříve, než spustíte Praktik a půjdete archivovat/obnovovat, jinak ji program 

nenajde. 

 

Poznámka 

Při otevírání okna archivace/obnovy si Praktik najde flešku podle zmíněné složky, ale nejpíš si ji namapuje 

pod jiným písmenkem než ve Windows, ale to je v pořádku.   
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