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Novinky CADKON+ 2021 Service Pack 2 
 

CADKON+ 2021 Service Pack 2 obsahuje vylepšení a opravy pro CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ 

MEP, CADKON+ BASIC a CADKON+ RC verze 2021.  

 

 

Je určen pro všechny komerční instalace CADKON+ 2021 (sestavení 21.0.0074) nebo CADKON+ 2021 

SP1 (sestavení 21.1.0034). Jedná se o instalace stažené do data 18.01.2021, to je datum uvedení 

Service Pack 2. Instalace stažené po tomto datu již Service Pack 2 obsahují a není jej proto nutné 

instalovat.  

Přesné sestavení nainstalovaného CADKON+ lze ověřit příkazem „_CKABOUT“, zadaného přímo 

v prostředí CADKON+. 
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Obecné informace k instalaci servisních balíčků 
 

Servisní balíčky CADKON+ jsou součástí vlastní online instalace CADKON+. Bez ohledu na to, jakou 

verzi CADKON+ 2021 máte nainstalovanou, online aktualizace programu provede aktualizaci všech 

potřebných souborů na nejnovější verzi. 

Instalace servisních balíčků se provede pomocí aktualizovaného instalačního exe souboru CADKON+ 

2021 (SetupCadkonPlus_2021.exe). Po spuštění příslušného exe souboru, instalační program 

automaticky rozpozná, zdali je nebo není CADKON+ 2021 nainstalován a nabídne jednu 

z následujících možností: 

 Aktualizovat CADKON+ (v případě, kdy je na příslušném PC automaticky dohledána jakákoli 

starší verze programu CADKON+ 2021). 

 
 

 Instalovat CADKON+ (v případě, kdy není na příslušném PC dohledána jakákoli starší verze 

CADKON+ 2021). 
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 Konfigurovat CADKON+ (v případě, kdy není dostupná žádná aktualizace programu a na 

příslušném PC je nainstalovaná nejnovější verze CADKON+ 2021). 

 
 

Instalace na počítač s již nainstalovaným CADKON+ 2021 

 

 

Aktualizovaný instalační soubor SetupCadkonPlus_2021.exe 

CADKON+ 2021 jste obdrželi formou odkazu v emailu od 

společnosti Graitec, nebo si jej můžete stáhnout 

z www.cadkon.eu. 

Pro stažení z www.cadkon.eu je nutné se přihlásit (zaregistrovat) a přepnout se do sekce „MŮJ CADKON+“ 

 „Dokumenty a aktualizace“.   

 

  

http://www.cadkon.eu/
http://www.cadkon.eu/
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Postup instalace 

Pokud máte na počítači již nainstalován CADKON+ 2021, postupujte následujícím způsobem: 

1. Stáhněte si aktualizovaný instalační soubor SetupCadkonPlus_2021.exe. 

2. Vypněte CADKON+. 

3. Spusťte stažený soubor SetupCadkonPlus_2021.exe. 

4. Klepněte na tlačítko „Aktualizovat CADKON+“ a pokračujte v instalaci. 

5. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko „Dokončit“. 

 

Upozornění: Aktualizace programu nelze zpětně samostatně odinstalovat. 

Poznámka: Instalací Sevice Packu 2 dojde také k aktualizaci Slovenského doplňku (doplněk, který 

upravuje výstupy z programu CADKON+ Architecture do slovenského jazyka), pokud je již instalovaný. 

Zpětná kontrola nainstalované verze Service Pack 2 

Pokud potřebujete ověřit nainstalovanou verzi Service Pack 2, postupujte následujícím způsobem: 

1. Pod nabídkou Start (Windows) přejděte do Ovládacích panelů/ Programy/ Programy a funkce.  

2. V seznamu všech nainstalovaných programů dohledejte CADKON+ 2021.2.  V podrobnostech 
daného záznamu najdete označení servisního balíčku 21.2.8 a datum instalace.  

 

 

 

Instalace na počítač bez CADKON+ 2021 
 

Instalaci CADKON+ 2021 na nový počítač, kde CADKON+ ještě 

není nainstalován, provedete pomocí aktualizovaného exe 

souboru SetupCadkonPlus_2021.exe, který jste obdrželi 

formou odkazu v emailu od společnosti Graitec, nebo si jej 

můžete stáhnout z www.cadkon.eu. 

Pro stažení z www.cadkon.eu je nutné se přihlásit (zaregistrovat) a přepnout se do sekce „MŮJ 
CADKON+“. 

http://www.cadkon.eu/
http://www.cadkon.eu/
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Podrobný popis postupu instalace CADKON+ 2021 na nový počítač, naleznete v Instalační příručce, která 
je dostupná po spuštění instalace CADKON+. 

Poznámka: Instalace na nový počítač pomocí aktualizovaného exe souboru SetupCadkonPlus_2021.exe, 
provede vždy čistou novou instalace, včetně všech oficiálně vydaných aktualizací programu (Service Pack, 
Hotfix apod). 
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Opravy společné pro CADKON+ Architecture, MEP, Basic a RC 
 

Obecné 

 Při poklepání na výkres a spuštění programu, zůstane v některých případech viditelná úvodní 

obrazovka CADKON+, která překrývá otevřený výkres. 

 Při instalaci na počítač, kde nebyl CADKON+ dosud nainstalován, se nenainstalovaly profesní 

*.dwt šablony. 

 Nefunkční typy čar Rozhlas nadzemní a Rozhlas podzemní, při instalaci SK jazykového 

doplňku. 

 

Opravy pro CADKON+ Architecture 
 

Popisy místností 

 Selhání programu při spuštění Editace popisů místností nebo Správce popisů místností ve 

výkrese s duplicitními popisy místností. 

 Poškozené atributy popisu místností, pokud je popis zahrnut do výběru funkce Editace 

skladby podlah. 

 Na specifických výkresech Správce popisů místností duplikuje popisy místností, pokud je 

použité tlačítko Storno. 

 

Opravy pro CADKON+ MEP 
 

Knihovna prvků 

 V USS (uživatelský souřadný systém) jsou prvky z Knihovny prvků chybně vkládány vždy 

vzhledem ke GSS (globální souřadný systém). 

Podlahové vytápění 

 Nefunkční editace podlahového vytápění, pokud byla v předchozím kroku provedena editace 

a použito tlačítko Storno. Při následné další editaci program vypisuje chybu, že rozvod 

neobsahuje potřebné informace pro editaci. 

Výpočty vody a cirkulace 

 Náhodné pády při výběrech položek na kartě Chyby v trase potrubí. 

Řezy kanalizace v podlažích 

 Při použití výrobce Wavin (materiál HD PE) program nezahlásí, že tato výrobní řada 

neobsahuje dvojité odbočky 87° a zároveň nevykreslí jednoduché odbočky, které databáze 

obsahuje. 
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 Chybný návrh dimenzí ve specifických případech. 

Elektro rozvaděče 

 U skříně rozvaděče ve schématu se nevypíše zadaná dimenze kabelu. 

 U koncových prvků např. s označením Z1.1, Z1.2… se vše ve schématu nevykreslí jako jeden 

okruh Z1. 

Popisy místností 

 Selhání programu při spuštění Editace popisů místností nebo Správce popisů místností ve 

výkrese s duplicitními popisy místností. 

 Poškozené atributy popisu místností, pokud je popis zahrnut do výběru funkcí Editace 

skladby podlah. 

 Na specifických výkresech Správce popisů místností duplikuje popisy místností, pokud je 

použité tlačítko Storno. 

 

Opravy pro CADKON+ RC 
 

Kompatibilita výkresů 

 Pokud výkres vytvořený v CADKONu RCD obsahuje položky v "běžných metrech", při otevření 
v CADKON+ RC se objevuje  chybová hláška „Pokoušíte se otevřít výkres z novější verze“ a 
položky v „bm“ se chovají jako PROXY objekty – nezobrazují se a jejich popis obsahuje znak 
„?“. 

 Pokud výkres není vytvořen na bázi aktuální šablony CADKON-RC-CZ.dwt, všechny funkce pro 
definici prutů ve výkres zobrazí chybovou hlášku „Unknown exception“. 

Ostatní 

 V tabulce výkazu výztuže se ve specifických případech zobrazuje text (null) u průměru prutu. 

 Při opakovaném zkopírování pomocí funkce „Kopie 2D+3D“ obsahovala druhá kopie chyby. 

 „Popis řady prutů“ způsobí ve specifických případech selhání programu. 

 Funkce „Rozdělení/sloučení“ popisu za určitých okolností poškozuje výkres. 
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Technická podpora  
 

V případě technických potíží s instalací či funkčností CADKONu+ nás neváhejte kontaktovat 
prostřednictvím našeho Helpdesku.  
 
Přihlášení: http://helpdesk.cadkon.eu/ 
Registrace: http://helpdesk.cadkon.eu/Registration/Index 
Žádost o zapomenuté heslo:  http://helpdesk.cadkon.eu/Account/ForgotPassword 
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