
 

Novinky 

CADKON 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.graitec.cz 

www.cadnet.cz , helpdesk.cadkon.eu , www.graitec.com 

http://www.graitec.cz/
http://www.cadnet.cz/
http://helpdesk.cadkon.eu/
http://www.graitec.com/


  
Novinky CADKONu 2020 

  

  www.graitec.cz                                                                                                      2                              © Copyright 2019 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.  

Novinky CADKONu 2020 
 

V nové verzi CADKON 2020 naleznete řadu novinek a změn.  

Mezi hlavní novinky patří podpora nových produktů Autodesku verze 2020.  Pro projektanty 

stavebních konstrukcí se velké množství vylepšení týká položkování výrobků pomocí bublin, výkazů 

do tabulek, práce s místnostmi a další. Pro projektanty TZB se velké množství vylepšení týká 

podlahového vytápění, výpočtů vody a cirkulace, databáze značek a další. 

Tento dokument obsahuje podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis oprav CADKONu 2020 oproti 

verzi předchozí CADKON 2019. 
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Novinky společné pro CADKON Stavební konstrukce a 

CADKON TZB 

 

Kompatibilita s produkty Autodesku 2020 
 Možnost instalace CADKONu na produkty Autodesku verze 2020. Výpis všech 

podporovaných produktů Autodesku naleznete  v Instalační příručce CADKONu. 

 Zrušena podpora instalace CADKONu na verze 2013 a 2014 produktů Autodesku.  
 

Ucelená nabídka pro spuštění programů  

 V nabídce Windows Start se pro tuto verzi vytvoří samostatná položka „CADKON 2020 

Stavební konstrukce“ nebo položka „CADKON 2020 TZB“, ve které jsou umístěné odkazy na 

všechny související programy, nově včetně odkazu na správce licencí. 

 

 
Ucelená nabídka odkazů na spuštění programů CADKONu+.  

 

Tabulky 

Dělení tabulky na výšku dle zvoleného formátu  

 Možnost dělení tabulky na jednotlivé tiskové listy dle zvoleného formátu při vykreslení 

tabulky do výkresu. Velikost tabulky může být zvolena dle formátu papíru, nebo ručně 

zadána dle požadovaných rozměrů.   

 Jednotlivé listy tabulky je možné vykreslit do výkresu pod sebe nebo vedle sebe s možností 

nastavení vzájemného odsazení listů tabulky. 

 Volba pro opakování nadpisu tabulky a názvu sloupců tabulky pro každý list tabulky. 
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Nastavení dělení tabulky dle zvoleného formátu do tiskových listů. 

Záhlaví a zápatí tabulky 

 Možnost použití speciálních formátů zápisu záhlaví a zápatí, které umožní zarovnat 

požadovaný text doleva, doprava nebo na střed a umožní vložit pořadové číslo tiskového 

listu a číslo celkového počtu tiskových listů. 

Nastavení záhlaví tabulky a její vykreslení do výkresu. 

Ostatní 

 Funkce „Vymaž duplicitní objekty“ má nové nastavení „Ignorovat xData“ pomocí kterého lze 

smazat objekty s naprosto stejnou geometrií, ale různými vlastnostmi objektu (např. typ 

potrubí a vedení přiřazených k čáře). 

 Při Startu CADKONu nedochází k zoomování výkresu na jiné meze výkresu, pokud výkres 

obsahuje jakékoli objekty. (Pouze pro plný AutoCAD) 
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 CADKON 2020 je nově nezávislý na Microsoft Access Database Engine. Dříve CADKON 

vyžadoval Access Database Engine v 64-bit verzi, což mohlo způsobovat konflikt se staršími 

aplikacemi třetích stran, které využívaly na 64-bit systému 32-bit Microsoft Access Database 

Engine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Novinky CADKONu 2020 

  

  www.graitec.cz                                                                                                      6                              © Copyright 2019 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.  

Novinky CADKONu Stavební konstrukce 

 

Položkování a výkaz výrobků – bubliny  

Přidání informací z dynamického bloku jako data bubliny (doplněna funkčnost pro AutoCAD LT)  

 Načtení informací z dynamického bloku jako další datové položky do bubliny výrobku. 

 Možnost výběru konkrétních položek obsažených v dynamickém bloku pro načtení do 

bubliny. 

 

 
Vyvolaná nabídka přes pravé tlačítko myši s volbou pro načtení informací z bloku ve výkresu. 

 

 
Výběr konkrétních položek načtených na základě výběru bloku ve výkresu. 

 

Kusovník tabulky bublin bez sloupce podlaží 

 Pokud v tabulce bublin není žádoucí zobrazení sloupce s kusovníkem dle jednotlivých 

podlaží, je možné nově jeho viditelnost vypnout a v tabulce mít zobrazen jen sloupec 

celkového kusovníku. 

 Nově se v nabídce sloupců dialogu tabulku zobrazuje samostatně sloupec kusovníku dle 

podlaží a samostatně sloupec kusovníku celkového. Jejich zobrazení v tabulce lze tak 

nezávisle nastavit.  

 Pro zobrazení sloupců kusovníku podlaží se sloupcem celkového kusovníku pod jednou 

společnou hlavičkou se zadá jednotný název společné hlavičky v dialogu tabulky. 
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Nastavení pro zobrazení celkového kusovníku bez sloupců kusovníku dle podlaží. 

 

Nastavení pro zobrazení sloupců kusovníku dle podlaží i celkového kusovníku. 

 

 

Editace hraniční značky bubliny 

 Zobrazení a typ hraniční značky bubliny lze dodatečně upravovat v rámci editace bubliny.

  
 Bublina okna vykreslena s hraniční značkou tečka. 

 

Popisy místností 

Hromadný výběr popisů místností ve výkresu (pouze pro plný AutoCAD) 

 Na základě provedeného výběru místností v seznamu Správce místností jsou tyto místnosti 

vybrány ve výkresu i po ukončení funkce správce.   

 Provedeného výběru popisů místností se využije při potřebě dalších úprav popisů pomocí 

základních příkazů CADu. 
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Volba pro výběr popisů místností ve výkresu dle aktuálního výběru ve správci. 

 

 

Kontrola výskytu stejných čísel místností  

 Pokud jsou do Správce místností načteny popisy obsahující totožné číslo místnosti, jsou tato 

identická čísla v seznamu správce označena červeně pro jejich rychlou identifikaci a 

následné přečíslování. 

 

 
Upozornění na výskyt stejných čísel místností. 

 

Vytváření popisu místnosti  

 Při vytváření nového popisu místnosti si dialog pamatuje nastavení parametrů z posledního 

vytvářeného popisu místností. 

 Možnost umístění popisu místnosti automaticky na střed místnosti bez zadání bodu umístění 

ve výkresu.     
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Volba pro automatické umístění vytvářeného popisu místnosti do středu místnosti. 

 

Změna polohy položky popisu místnosti ve výkresu  

 Editace popisu místnosti zachovává pozice jednotlivých položek popisu místnosti v případě, 

že byly uživatelsky přesunuty z výchozí polohy. 

 

 
Příklad změny polohy jednotlivých položek popisu místnosti pomocí uzlových bodů ve výkresu. 

 

 Do výchozí polohy lze upravené položky popisu navrátit v rámci editace popisu provedením 

změny masky popisu nebo pomocí volby „Zarovnat položky dle masky“ v dialogu popisu 

místnosti. 

 

 
Volba na urovnání položek popisu místnosti dle uložené masky, pokud byla jejich poloha ve 

výkresu vzájemně změněna. 

 

Otvory 

Zachování vlastností stěny 

 Pokud mají hrany stěn barvu, typ čáry nebo tloušťku čáry nastavenu přímo, tj. vlastnosti čar 

stěn nejsou dle vlastností hladiny, vykreslený otvor CADKONu tyto přímo nastavené 

vlastnosti ve výkresu zachová. 

 Jedná se o příkazy na kreslení otvorů s dveřmi nebo okny, do přímých i obloukových  stěn, 

kreslení niky a editační příkazy otvorů. 

 Ostění otvorů je vykresleno dle vlastností čáry stěny, která byla vybrána jako první hrana 

výběru při kreslení otvoru.  
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Kreslení nových otvorů nebo úpravy stávajících se zachováním nastavených vlastností stěny. 

 

 

Volitelný doraz dveří 

 Přidána možnost vypnutí kreslení dorazu dveří, což je automaticky kreslená čára pod dveřním 

křídlem dle klíče hladin CKDVERE_DORAZ sloužící k lepší detekci hranice místnosti při 

vytváření popisu místnosti a určování její plochy pomocí bodu uvnitř místnosti. 

 V případě používání způsobu popisování místností, kde se provede výběr již vytvořené křivky 

hranice místnosti pro odečet plochy místnosti, není doraz dveří nutné do výkresu 

vykreslovat. 

 

 
Volba na vypnutí kreslení čáry dorazu dveří. 

 

Otvor s oknem/ dveřmi se šikmým ostěním 

 Nově lze vykreslit otvor s oknem nebo dveřmi se šikmým ostěním do stěny, která nemá 

rovnoběžné hrany. 
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Nová možnost vykreslení okna a dveří se šikmým ostěním do stěny s nerovnoběžnými 

hranami. 

 

Překlady 
Provedena kompletní aktualizace sortimentu výrobců překladů. 
 
Aktualizace databází výrobců 

 Aktualizace hmotností byla provedena u překladů POROTHERM, LIAPOR, PORFIX. Úprava 

označení překladů se dotkla výrobků YTONG, BATIMA, Hodotherm KMB. 

 Sortiment výrobce PORFIX byl doplněn o nový překlad 1000x250x75, nový překlad KMB 3500 

od Hodothermu, u sortimentu KMB Sendvix byla přidána řada 7DF. U výrobce BS Group 

přibyly nové překlady PŘ 115, PŘ-Nn, PŘ-Nv, PŘ Zn, PŘ Zv a u YTONGu najdeme nově U-

profily, UPA a kastlíky. 

 

Stropy 
Provedena kompletní aktualizace sortimentu výrobců stropních prvků. 
 
Aktualizace databází výrobců 

 Kromě aktualizace rozměrů, hmotností, názvů nosníků či vložek, jejich uložení a osových 

vzdáleností, byly přidány nově tyto produkty: 

o Ytong - nosník Y175C 7,60, vložka YTONG+ 100 výška 125 

o GARPET - Vložka VST8 mega 

o TRESK - Nové TR145 

o POROTHERM -  Miako 25/50BN,  Miako 25/62,5BN 

o Beton Hronek -  řada PZD…/10 

o Prefa BRNO - PPD/200, PPD/265, PPD/400, Stropní panely vylehčené š 590 a 1190 

o Dobiáš - Alidal 210/600 

o Ytong - stropní dílce: Ytong 125, 150, 175, 300 

o GOLDBECK - (SPG20295, 20597,SPH 25406…..) 
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Symboly 
 Původní nabídka bloků „Symboly“ byla přesunuta z ribonu/toolbaru „Kresli“ do knihovny 

CADKON-m > Značky, symboly > Šipky, řezy, přerušení.  

Nabídka bloků „Symboly“ je přesunuta do knihovny CADKON-m > Značky, symboly. 

 
Knihovna uživatelských bloků  

 Z knihovny uživatelských bloků byly odstraněny složky, které jsou již součástí knihovny 

CADKON-m. 

 
Část původní zastaralé nabídky uživatelských bloků, která je nyní součástí nabídky knihovny 

CADKON-m. 

 
 
Aktuální jednotky a měřítko 

 Nový příkaz na zobrazení aktuálního měřítka a jednotek výkresu. 

 Nová ikona příkazu je zařazena v: 

o ribbony -  karta Nastavení a ovládání, panel Nastavení 

o panely nástrojů -  panel Nastavení CADKONu 
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Nový příkaz na zobrazení aktuálního měřítka a jednotek výkresu. 

 

Dynamické bloky 
Do Knihovny bloků (CADKON-m) jsou zařazeny nové dynamické bloky.  

 Půdorysy > Koupelna > Umyvadla; Pohledy > Koupelna > umyvadla - nové dynamické bloky 

umyvadel pro invalidy.   

 
 

 Půdorysy > Koupelna > Záchodové mísy; Pohledy > Koupelna > Záchodové mísy - nové 

dynamické bloky záchodových mís pro invalidy.  
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 Půdorysy > Koupelna > Vany; Pohledy > Koupelna > Vany - nové dynamické bloky van pro 

invalidy. 

 
 Půdorysy > Koupelna > Doplňky koupelny; Pohledy > Koupelna > Doplňky koupelny - nové 

dynamické bloky madel a sedátek pro invalidy.  

 

 
 

 Půdorysy > Vnější vybavení > Dopravní prostředky; Pohledy > Vnější vybavení > Dopravní 

prostředky - nový dynamické blok invalidního vozíku, včetně možnosti zobrazení sedící 

osoby nebo manipulačního prostoru. 
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Ostatní 

 Při nastavení hladin pomocí funkce Přednastavit hladiny (CKSETLAYER_WCUT), v rámci 

přípravy pro svislý řez, zůstává zapnuta hladina CKSKLADBA. Toho se využije při umístění 

podlaží vygenerovaného řezu na již existující podlaží obsahující vykreslené skladby. 

 Při použití funkce Odečtení schématu oken/dveří (_CK_SCHEME_CREATE) na otvoru, jehož 

výškové rozměry jsou chybně zadány, resp. neodpovídají aktuálním jednotkám, je 

zobrazena hláška s výzvou k opravě chybných hodnot.  

 Funkce na vykreslení otvorů s oknem nebo dveřmi nově funguje i s vypnutým předvýběrem 

(PICKFIRST = 0). 
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Novinky CADKONu TZB 
 

 

Výpočty teplé, studené vody a cirkulace 

Ve výpočtech jsme do verze 2019 zapracovali celou řadu rozšíření a optimalizací, které vycházejí 

z ČSN a požadavků od stávajících zákazníků. 

Přepracované výpočty 

 Kompletně přepracované výpočty cirkulace (tepelné ztráty, vyvažování, tlakové ztráty, ztráty 

výškovým rozdílem, min. výška dopravního čerpadla atd.). 

 

Výpočet cirkulace teplé vody a nastavení vyvažovacích ventilů. 

 Možnost nastavit různé materiály potrubí pro teplou, studenou vodu a cirkulaci. 

 Možnost nastavit rychlost proudění separátně pro teplou, studenou vodu a cirkulaci. 

 Přesnější výpočet při použití bytových vodoměrů. 

 Přesnější výpočet tlakových ztrát nejvytíženější větve. 

 Výpočty lze nově použít i na rozvody užitkové vody. 

 Při použití průtokových ohřívačů si program hlídá, aby z průtokového ohřívače nevedla 

chybně teplá voda např. do stoupaček. 

 

Nastavení různých materiálů potrubí a rychlostí proudění. 
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Dodatečné změny ve výpočtech 

 Možnost uživatelské změny navržených dimenzí a jejich fixace pro následné výpočty. 

 Do dialogového okna přidáno tlačítko „nutné provést výpočet“, které se při změně nastavení 

výpočtu rozsvítí červeně a následně provede přepočítání celé soustavy. 

 

Možnost změny/fixace dimenzí a upozornění o neaktuálním výpočtu. 

Ovládání a přehled 

 Možnost v půdorysech automaticky popsat čísla stoupaček a označení koncových prvků i 

armatur. 

 

Automaticky popsaná čísla stoupaček a označení koncových prvků. 
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 Pro lepší přehlednost se v dialogovém okně u jednotlivých položek zobrazují také jejich 

zkratky (označení). 

 Na rozsáhlých projektech se při přepočtu zobrazuje jeho průběh. 

 Zcela nově řešené přepínání podlaží (vyřešeno velmi pomalé překreslování na velkých 

projektech). 

 

Přehled a nastavení viditelnosti vybraných podlaží. 

 V náhledu se po najetí kurzorem na stoupačku zobrazuje nově označení a podlaží stoupačky. 

 V kartě nastavení jsou nově položky pro toleranci délek (např. nedotažené potrubí ke 

stoupačce). 

Další změny 

 Průběžné stoupačky bez napojení na zařizovací předměty program nyní nehlásí jako chybu a 

automaticky stoupačkám doplní správný typ potrubí. 

 Nové značky zásobníků a ohřívačů. 

 Po výpočtu se na koncové prvky (baterie, armatury) uloží spočítané veličiny (využití pro popis 

ve výkrese nebo podrobný výpis materiálu). 

 Nastavení a výsledky výpočtů lze nyní vypsat do přehledné tabulky. 

 Jako koncové prvky můžou být použity i armatury. 

 Automatizované nastavení média potrubí stoupaček podle typu potrubí, které je do 

stoupačky připojené. 
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Výsledky výpočtu cirkulace teplé vody v MS Excelu. 

 Možnost nastavit převzetí barvy nebo hladiny z potrubí na připojené stoupačky a místní 

odskoky. Výrazně se tím zvýší přehlednost ve výkrese. 

 

 

 
Možnost nastavení převzetí barvy nebo hladiny stoupačky z připojeného potrubí. 

 

Podlahové vytápění 

Funkci pro podlahové vytápění neustále zdokonalujeme a ve verzi 2019 je zařazeno mnoho novinek a 

vylepšení. 

Návrh a výpočet 

 Podpora vykreslení meandrů. 
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Podpora vykreslení meandrů i smyček. 

 Podpora výpočtu hmotnostního průtoku, rychlostí proudění a tlakových ztrát. 

 Výpočet tlakových ztrát a přednastavení ventilu rozdělovače/sběrače. 

 Výkony okruhů, které vedou přes vytápěnou zónu, jsou nyní zahrnuty do této vytápěné zóny. 

 Přesnější výpočet délek smyček. 

  

Výpočet hmotnostního průtoku, tlakových ztrát a rychlostí proudění. 

 

Okruhy vedené ve vytápěné zóně. 
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Automatická optimalizace návrhu 

 Zadání podmínek pro návrh (rozsah roztečí, minimální tepelný spád a max. tlakovou ztrátu 

okruhu). 

 Program za Vás automaticky zvolí optimální rozteč trubek, rychlost proudění a tepelný spád, 

aby nebyla překročena nastavená max. tlaková ztráta okruhu. 

 

Zadání rozsahu používaných roztečí trubek a minimální tepelný spád. 

 

Na základě max. tlakové ztráty se spočítá rychlost proudění, tepelný spád a skutečná tlaková ztráta. 

Dodatečné změny 

 Možnost již vykreslené a spočítané podlahové vytápění kdykoli editovat. Novou funkci pro 

editaci můžete používat pouze na podlahové vytápění vytvořené ve verzi 2020 a vyšších. 

 
Ikona pro editaci podlahového vytápění. 

 

 Možnost zadat tepelné ztráty a vložit doplňkové otopné těleso, které pokryje rozdíl tepelných 

ztrát a výkonu podlahového topení. 

 Možnost fixace odstupu krajní trubky. 
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Zadání tepelné ztráty místnosti, navýšení výkonu ot. tělesem a fixace odstupu krajní trubky. 

Ovládání a přehled 

 Hlášení o překročení maximální délky smyčky je doplněno o informace aktuálních délek 

jednotlivých okruhů. 

 

Hlášení o překročení maximální délky smyčky okruhů. 

 Tolerance nepřesné připojení na rozdělovač a otopné zónu (nastaveno na 25mm). 

 Optimalizace grafického znázornění smyček a meandrů. 

 Pro lepší přehlednost se v náhledovém okně barevně zvýrazní vybrané vytápěné zóny. 

 Možnost používat vlastní barvy pro rozlišení jednotlivých okruhů. 

 Přepracovaný vzhled zadávaných a spočítaných položek v pravé části dialogového okna (lepší 

přehlednost). 

 Rozšířené možnosti pro nastavení tolerancí chyb, jako jsou např. nedotažené čáry. 

Další změny 

 Funkce si pamatuje poslední použitou skladbu podlahy a odstup/fixaci krajní trubky. 

 Vykreslení kóty okrajové zóny při vykreslení smyček a meandrů. 
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Kóty okrajových kót vykreslené ve výkresu (pro podrobné, schematické zobrazení nebo šrafy). 

 Rozvody z rozdělovače můžou být složené z více úseček/křivek. 

 Přívod z rozdělovače lze nyní napojit na roh otopné zóny. 

 Program si nově hlídá duplicitní okruhy/zóny a upozorní na tyto chyby. 

 Program si nově hlídá, aby do jedné zóny nebyly napojené dva okruhy. 

 Nově je možné umístit rozdělovač dovnitř vytápěné zóny. 

 Vylepšené výkazy použitého materiálu, výkonů, průtoků atd. 

 Nová funkce „tabulka skladeb podlah“. 

 

Nové tabulky použitých skladeb podlah a vylepšené výkazy okruhů. 



  
Novinky CADKONu 2020 

  

  www.graitec.cz                                                                                                      24                              © Copyright 2019 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.  

Řezy kanalizace v podlaží 

Na základě podnětů a připomínek stávajících zákazníků jsme zapracovali celou řadu novinek a 

vylepšení. 

 Přednastavené výšky připojení zařizovacích předmětů a vylepšená funkčnost vykreslení výšek 

připojení ze stoupačky. 

 

Ukázka připojení dvojitou odbočkou v podlaze a jednoduchou odbočkou s nastavenou výškou 

připojení. 

 Nová možnost nastavit minimální používanou dimenzi stoupaček. 

 

Možnost nastavit minimální dimenzi pro stoupačky. 

 Přesnější výpočet dimenzí připojovacího potrubí i stoupaček. 

 Spočítané dimenze potrubí se uloží také na bloky stoupaček v půdorysech pro následný 

popis. 

 Při napojení stoupačky v posledním podlaží na zařizovací předmět se automaticky použije 

kombinace kolen 2x45°. 

 

Napojení stoupačky na zařizovací předměty. 
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 Vytvořené řezy jsou řazeny vzestupně dle označení. 

 Implementována kontrola, zdali jsou ve výběru různé větve s duplicitním označením. 

 U koncových stoupaček je možné nastavit typ zakončení „vpusť“. 

 

Nastavení typu zakončení vpustí a následné vykreslení v řezu kanalizace. 

Otopné soustavy a komunikace s programy PROTECH 

Na základě podnětů a připomínek od stávajících zákazníků jsme optimalizovali propojení s 

programem DIMOS od společnosti PROTECH a vytváření svislých schémat. 

 Podpora exportu do DIMOS v nové datové struktuře (verze 5), kde se např. dodržuje správné 

pořadí otopných těles. 

 Různé vylepšení při vytváření schémat otopných soustav a následný export do DIMOS. 

 Upravený tvar popisů otopných těles pro půdorys i schéma. 

 Automatické dohledání a hlášení chyb při exportu. 

 Při vytváření půdorysných rozvodů otopných soustav již není potřeba v dialogovém okně 

klepat na tlačítko „použít“. Jakékoli nastavení se ukládá automaticky (označení stoupačky, 

délka, typ schématu atd.). 

 

Boční napojení otopných těles na stoupačku. 
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Popisy 

 Do nastavení masek popisů byly přidány parametry pro vytvoření masky popisu s parametry 

šroubení a přednastavení. 

 Pomocí funkce „automatické číslování prvků“ je možné číslovat i bloky, které nebyly vloženy 

do výkresu pomocí CADKONu (platí pouze pro plný AutoCAD). 

 

Automatické číslování nyní funguje i klasické bloky, které nebyly vložené CADKONem. 

 U pozicových čísel lze nově nastavit masku pozadí pro text pozice. 

 Pozice si také nově pamatuje poslední zadanou hodnotu v poli Rozměry. 

 

 
Nastavení vykreslování masky pozadí textu pozice. 
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Potrubí a elektro kabeláže 

 Doplněny kabely a rozvody pro hromosvody (výrobce TREMIS). 

Spojení potrubí 

 Funkce „spojení potrubí I a II“ nyní umí spojit více kombinací tvarovek a přímých kusů. 

 Funkce „spojení potrubí II“ nyní umí spojit i potrubí, která leží v jedné rovině. 

 Funkce „spojení potrubí I a II“ umí nově pracovat s odbočkami a umí spojovat přímé kusy 

ležící v jedné rovině. 

 

Spojení potrubí v jedné rovině. 

Hromadná změna vlastností prvků ve výkrese 

 Přepracování zobrazování dialogového okna (přepis položek, velikost okna, výběr 

z roletových nabídek…). 

 V dialogovém okně se nyní zobrazují dvě záložky pro standardní vlastnosti a rozměry maker, 

které nelze přepisovat. 

 

Nový vzhled a funkčnost pro hromadné změny vlastností. 

Databáze, výrobci a Makroeditor 

Aktualizovali jsme a přidali celou řadu obecných značek i sortiment vybraných výrobců napříč všemi 

profesemi TZB. 

Obecné značky 

 Doplněn prvek Nástavec obdélníkového průřezu pro hranaté potrubí. 
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 Blok stoupaček Klesající potrubí má nově doplněn způsob zakončení pomocí 

přivzdušňovacího ventilu. 

 ZTI: v zařizovacích předmětech je nový adresář, kde jsou pouze označení zař. předmětů. 

 Doplněn VZT nástavec na hranaté potrubí. 

 Doplněny symboly pro označení výšky uložení kabelových žlabů. 

 Pro stoupačky vody a cirkulace je nyní nastavená separátní hladina. 

 Nové značky pro zjednodušené vykreslení otopných těles. 

 Nové značky pro ohřívače, koncové prvky atd. 

Výrobci 

 Aktualizace výrobce HL systém. 

 Aktualizace výrobce ENBRA. 

 Aktualizace výrobce Wilo. 

 Aktualizace výrobce JIKA. 

 Aktualizace výrobce Wavin. 

 Aktualizace výrobce OSMA. 

 TREMIS (rozvody pro hromosvody a uzemnění). 

            

      

Další změny 

 Makroeditor si pamatuje pro každý modul jednotlivě nastavení. Pouze velikost a umístění 

dialogu je společná vlastnost. 

 Možnost rozšířit základní vlastnosti o nové. 

 Možnost skrýt vybrané adresáře. 

 Při jakékoli uživatelské změně u prvků (název, vlastnosti…) si toto program zapamatuje a 

následně umožní vše exportovat jako uživatelské změny. 

 Pro každou TZB profesi lze v makroeditoru nastavit separátní filtr nabízených výrobců. 

Výkazy použitého materiálu 

Napříč všemi profesemi TZB byla rozšířena funkčnost výkazů použitého materiálu z výkresů. 

 Možnost vykazovat jakékoli vlastnosti použitých prvků ve výkrese. 

 Pro kabely elektro lze nyní vykazovat i hodnoty izolací a poznámek. 

 Možnost nastavit třídění vykazovaných prvků i podle názvu hladin. 

 Rozšíření nabízených jednotek (KPa, W, W/m2, kg/h…). 

 Přepracované a nové šablony pro všechny profese TZB. 

 ZTI: možnost vypsat přehledovou tabulku označení a dimenzí stoupaček. 

 Rozšíření možností pro vytváření součtových tabulek. 

 Při úpravách vykazovaných položek lze všechny najednou vybrat/nevybrat. 
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Nové možnosti pro výkazy použitého materiálu. 

 Nově lze vykázat i plochu izolovaného potrubí a tvarovek pro vytápění a vzduchotechniku 

(předtím je nutné použít funkci „izolace potrubí“. 

 

 
Ukázka výkazu izolovaných potrubí a tvarovek. 
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 U kanalizačních tvarovek od výrobce OSMA se nově vykazují i informace o délkách přímých 

kusů potrubí a tvarovek. 

 

Ukázka výkazu délek kanalizačních tvarovek od výrobce OSMA. 

Nastavení CADKON+/ Přednastavené vlastnosti potrubí a vedení 

 ID nově přidaného potrubí nebo vedení je automaticky převzaté z označeného řádku vedení. 

Automaticky je přidáno první volné číslo daného typu. 

 Ve sloupci Hladina lze vybírat ze seznamu všech klíčů hladin daného modulu. 

 Ve sloupci Typ lze vybírat ze seznamu všech nadefinovaných potrubí a vedení daného 

modulu. 

 Ve sloupci Dimenze lze vybírat ze seznamu všech nadefinovaných dimenzí daného modulu. 

 Pokud je ve sloupci Typ zadán neexistující typ potrubí nebo vedení, automaticky se přidá 

nový řádek typu potrubí a vedení na kartě Typ a Dimenze a jednotky. 

 

Nové možnosti pro přednastavení potrubí a elektro kabeláží. 
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Ostatní 

 Z nastavení CADKON+ bylo odstraněno zastaralé nastavení ohledně počtu desetinných míst 

pro hodnoty v tabulkách. Počet desetinných míst se řídí přímo v nastavení tabulek.  

 Různé úpravy a rozšíření v ovládání pomocí panelů pásů (ribbons) a klasických ikon 

(toolbars). 

 Nové šablony hladin, kde se nepoužívají základní barvy (1-7) a jsou přednastavené slabší 

tloušťky čar. 

 Ve funkci pro zjednodušené VZT výpočty je možné měnit u jednotlivých položek jednotky. 

 Optimalizace a rozšíření možností přidávání nových dimenzí, materiálů atd. pro potrubí a 

elektro kabeláže. 

 Přepracované a nové šablony hladin (názvy hladin, barvy, tloušťky atd.). 

 Nová funkce pro automatizaci přípravy stavebních slepých výkresů (přebarvení, rozložení, 

srovnání do 2D, tloušťky čar atd.). Platí pouze pro plný AutoCAD. 

 Funkce „informace o prvku“ nově zobrazuje číselné hodnoty s menším počtem desetinných 

míst (např. plochy, délky…). 

 

Nová funkce pro automatizované nastavení stavebních slepých výkresů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Novinky CADKONu 2020 

  

  www.graitec.cz                                                                                                      32                              © Copyright 2019 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.  

Vyřešené problémy společné pro CADKON Stavební 

konstrukce a CADKON TZB 
 

 Chybně vykreslená stěna při zvoleném způsobu zarovnání vpravo. 

 Instalační program nerespektuje přesměrovanou složku ProgramData. 

 Funkce pro vymazání otvoru s oknem a dveřmi v některých případech chybně spojí hrany 

stěn. 

 Ve specifickém případu se po editaci bublin nevrací výběr (pouze nad AutoCADem LT). 

 Selhání programu při použití správce popisů místností ve specifickém výkresu. 

 Chybné definice výchozích ANSI šrafovacích vzorů. 

 Chybné uložení schématu do knihovny, pokud schéma obsahuje kóty bez vynášecích čar. 

 Náhodné selhání programu při použití funkcí na vykreslení prostupů. 
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Vyřešené problémy CADKONu Stavební konstrukce 
 

Popisy místností 

 Správce popisů místností neprovede úpravu počtu desetinných míst podle aktuálního 

nastavení přesnosti přes příkaz Jednotky (_UNITS). Jedná se konkrétně o číselné položky 

Plocha místnosti, Obvod, Výška a Objem.  

 Nefunkční volba na skrytí prázdných sloupců tabulky místností. Správce popisů místností 

selže při editaci většího množství popisů místností. 

 Pokud položka popisu místnosti má prázdnou hodnotu, nedojde k zobrazení této položky 

jako sloupec tabulky (v dialogu Upravit sloupce) při vytváření tabulek místností. 

 Pokud má popis místnosti upravenou masku (například zaškrtnutím dalších položek), která 

není uložena, dojde při editaci takového popisu ke změně na původní masku.   

 Při editaci popisu nebo aktualizaci popisu místností bodem nebo křivkou se popisy přetočí dle 

aktuálně nastavené USS, nedrží si původní natočení.  

Bubliny 

 Specifický případ, kdy nelze připojit schéma z výkresu do bubliny. 

 Při natočené USS se bublina vkládá natočena stále dle globální USS a ne dle aktuálně 

nastavené USS. 

 Pokud je součástí schématu bubliny také entita bod, která má ve stylu bodu nastavenu 

velikost Absolutní, dojde k vykreslení chybné velikosti tohoto bodu v tabulce bublin. 

 Pokud je součástí schématu bubliny kóta se stavařskou čárkou, dojde při vykreslení tabulky 

bublin k chybnému zobrazení značky stavařské čárky.  

 Automatická synchronizace hlásí rozdílné položky stejného označení, ale různých dat 

v případě, kdy dvě a více bublin stejného označení mají rozdílný parametr podlaží.  

 Při pokusu o přečíslování bublin s maskou „žádná“ se objevuje chybová hláška.  

 Správce bublin si po opětovném otevření nepamatuje původní nastavení filtru masek. 

 Pokud se ve správci bublin smaže celý sloupec, tak se změny projeví až po opětovném 

otevření správce bublin. 

 Správce bublin zobrazuje v případě zapnutého filtru položek i sloupce, které filtrované 

položky neobsahují.  

Tabulky  

 Tabulky se nevykreslují do výkresu dle nastaveného uživatelského souřadného systému, ale 

vždy jsou vykresleny dle systému globálního. 

 Při použití funkce Odečtení schématu oken/dveří (_CK_SCHEME_CREATE) na otvoru, jehož 

výškové rozměry jsou chybně zadány, resp. neodpovídají aktuálním jednotkám, dochází 

k nekorektnímu vykreslení schématu.  

Izolace 

 Ve specifickém případě jsou navazující segmenty vyhodnoceny jako nenavazující a nelze 

k nim společně vykreslit izolaci.  
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Schodiště 

 Pokud je vytvářeno schodiště smíšené 180˚ tak je chybně zobrazen náhled schodiště. 

 Trojramenné schodiště ve specifických případech vykreslí podestu. 

 Funkce vymazání schodiště nemaže čáru řezu schodištěm.  

Ostatní 

 Ve funkci Střecha se náhled v dialogu nenatáčí dle aktuální USS.  

 Ve funkci Stěna ze skici se náhled v dialogu nenatáčí dle aktuální USS..  

 Funkce vymazání střechy způsobí pád programu v případě, že výběr obsahuje i bublinu 

dveří. 

 Při zadávání hodnot horní úrovně a odsazení základu se spustí zvuk chyby Windows. 

 Přednastavení hladin pro vytváření řezu vypíná hladinu CKSKLADBY. 
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Vyřešené problémy CADKONu TZB 

 

Výpočty vody a cirkulace 

 Optimalizace návrhu dimenzí potrubí při použití více propojených zásobníků/ohřívačů 

v jedné soustavě. 

 U místních odskoků rozdílná dimenze odskoku a navazujících potrubí. 

 Tooltip který zobrazuje informace o potrubí atd., se zobrazuje příliš krátce. 

 Na monitorech s menším rozlišením se nezobrazují všechna nastavení a ovládání 

dialogového okna. 

 Program selže na některých výkresech. 

 U místních odskoků se po prvním provedení výpočtu automaticky nenastaví správná délka 

odskoku. 

 U křížících se potrubí se nastaví špatně směr toku média. 

 U některých potrubí překopírovaných z jiných projektů se správně nenastaví typ potrubí.  

 Na některých typech výkresů dojde k vymazání nesouvisejících typů objektů s výpočty vody, 

pokud jsou zahrnuty do výběru. 

 Hlášení chyby napojení potrubí na ohřívač. 

 Někdy program hlásí chybu napojení potrubí na stoupačku. Nyní se bere priorita hladiny 

potrubí a dle toho se nastaví typ média stoupačky. 

 Nestabilita na některých projektech při změně nastavení tolerance cirkulačního potrubí. 

 Nepřesný výpočet tlakových ztrát výškovým přetížením (gravitace). 

 V některých případech se nepočítala dimenze potrubí (při nesmyslném nastavení fixací 

dimenzí). 

 Nesprávný výpočet při použití místních odskoků na konci potrubí. 

 Program si nepamatuje poslední nastavené hodnoty pro tolerance napojení stoupaček. 

 Nepamatuje si naposled nastavený typ budovy pro výpočet. 

 Po vložení rohových ventilů se nepřesně počítá průtok potrubím. 

 Po odstranění fixace dimenzí potrubí změní průtok potrubím. 

 Deaktivace filtru podlaží, pokud je v rámci opravy chyb použito tlačítko „Použít“. 

Podlahové vytápění 

 Nesprávně se zobrazují smyčky po změně odstupu krajní trubky. 

 Po dodatečné změně roztečí a zafixování odstupu krajních potrubí se nesprávně vykreslí 

smyčky trubek. 

 Nesprávně se vykreslují smyčky po obvodu na komplikovaných půdorysech. 

 V některých případech nelze sloučit více vytápěných zón do jednoho okruhu. 

 Přívodní a zpětné potrubí má pevně nastavené vlastnosti.  

 V některých případech dojde k selhání programu. 

 Po klepnutí na tlačítko „storno“ se ve výkresu vytvoří duplicity. 

 Po stisknutí klávesy „ESC“ se v dialogovém okně nesprávně zobrazují některé ovládací 

prvky. 

 V náhledovém okně se při nastaveném uživatelském systému (USS) nesprávně zobrazují 

smyčky rozvodů. 

 Neefektivní pokrytí vytápěné zóny, kterou prochází jiné okruhy vytápění. 



  
Novinky CADKONu 2020 

  

  www.graitec.cz                                                                                                      36                              © Copyright 2019 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.  

 Nelze vykreslit hranice zóny z více úseček/křivek. 

 Po zadání okrajové zóny se nepřepočítá výkon podlahové zóny. 

 U sloučených podlahových zón se okruh přívodního potrubí vykreslí mnohem delší, než 

okruh zpětného potrubí. 

Export otopných soustav do programu DIMOS 

 Optimalizace číslování a dohledání duplicitních úseků. 

 Pokud ve výkrese špatně vyberete půdorys nebo schéma otopné soustavy, program 

automaticky hlásí, v čem je problém. 

 Přenos do DIMOSu v některých případech nefunguje správně. 

 Při natočeném uživatelském souřadném systému (USS) se náhled a očíslované úseky 

zobrazují chybně natočené. 

Svislá schémata otopných soustav 

 Nestabilita programu při vytváření schémat na některých atypických výkresech. 

 Nesprávný tvar popisů otopných těles po importu z PROTECHu (ventil, šroubení…). 

 Nepřehledné vykreslení stoupaček a polohy otopných těles ve schématech. 

 Otopná tělesa napojená z boku přímo na stoupačku se nevykreslují dle zvyklostí. 

 Při natočeném uživatelském souřadném systému (USS) se schéma vykreslí natočené. 

 U posledního podlaží se na stoupačce v některých případech vykresluje přesah potrubí. 

 Při uložení potrubí pod stropem se nevykreslí správně délka a orientace stoupaček. 

Řezy kanalizace v podlažích 

 Neodpovídající umístění a kombinace odboček na stoupačce (výška připojení, použití 

jednoduché/dvojité odbočky…). 

 Po vložení řezu do výkresu se vytváří duplicity textů označení zařizovacích předmětů a 

stoupaček. 

 Stoupačky, které se spojují v rámci odvětrání, mají nesprávnou dimenzi. 

 Program automaticky nerozpozná duplicitní označení stoupaček. Nyní tyto duplicity 

rozpozná a upozorní, o které stoupačky se jedná. 

 Rozvody připojovacích potrubí se nemohou kreslit přes sebe (překrytí). Stejné omezení je 

také i u křížících se potrubí. 

 U rozsáhlých rozvodů, kde výpočet navrhl vyšší dimenze, program nenajde optimální 

kombinaci odbočky a příslušných redukcí. 

 Pokud řez obsahuje více stoupaček, tak se pořadí řezů netřídí. Nyní se řezy automaticky řadí 

od nejnižšího označení stoupačky k nejvyššímu. 

 Na rozsáhlejších rozvodech se na stoupačku v některých případech navrhne o jeden řád 

vyšší dimenze. 

 Nesprávné vykreslení zakončení kanalizace v posledním podlaží (rozbočka k zařizovacím 

předmětům). 

 U výškových kót se nezobrazuje symbol ±. 

 U stoupaček se vkládá redukce na každém odskoku kanalizace. 

 Program si nepamatuje naposled nastavenou minimální dimenzi stoupaček. 
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Rozvinutý řez kanalizace 

 Při nastavení vlastního uživatelského souřadného systému (USS) se řez vykreslí natočený. 

 Při nastavení vlastního uživatelského souřadného systému (USS) se značky základových 

konstrukcí vykreslí natočené. 

 Při použití tvarovek od výrobce GEBERIT se některé části řezu vykreslí nesprávně. 

 Nelze vykreslit řez pouze z jednoho přímého kusu nebo v kombinaci s koleny. 

 Jsou uvedeny chybné hodnoty výšek v řezu kanalizace. 

 Náběhy na stoupačku se vykreslí v řezu chybně. 

Kanalizace 

 Chybné umístění tvarovky pokud je ve výkrese zadán bod vložení příliš blízko konce 

přímého kusu potrubí. 

Trasa kanalizace 

 Při výběru úseček/křivek a zároveň stoupaček se nenačítá označení stoupaček pro správné 

číslování větví kanalizace. 

 Při použití tvarovek od výrobce GEBERIT se správně nevykreslí náběhy na stoupačku. 

 V některých případech se po nastavení výrobce a produktové řady načtou špatné dimenze 

kanalizace. 

 Po klepnutí na tlačítko „přiřadit tvarovky“ je program v některých případech nestabilní. 

Trasa kanalizace - editace 

 Editace na některých výkresech neproběhne správně (kombinace tvarovek, stabilita…). 

 Při použití tvarovek od výrobce BROKOMAT nelze kanalizaci vykreslit. 

 Nestabilita programu při používání určitých výrobců kanalizačních tvarovek. 

Trasa potrubí 

 V některých případech nelze vytvořit půdorysné rozvody otopné soustavy z důvodu 

nesprávného očíslování otopných těles. Nyní program na tyto problémy upozorní. 

 Pokud se v náhledovém okně vybere celá otopná soustava, tak se všem úsekům přiřadí 

stejná hodnota a soustava nelze vykreslit. 

 Chybně pracuje s vloženým odskokem kanalizace. 

Potrubí a elektro kabeláže 

 V položce „text pod čarou“ nelze přepisovat a mazat již zapsanou hodnotu. 

 Vytváření sdružených elektro kabeláží nezohledňuje nastavený typ vedení. 

 Při zadání vlastností potrubí na standardní křivku si program nepamatuje naposled použité 

hodnoty. 

 Optimalizace používání naposled nastavených hodnot při přiřazení vlastností elektro kabelů 

(typ, dimenze…). 

 Funkce pro trasu potrubí si nepamatuje použitý rádius a vždy se nabízí rádius používaný při 

vkládání z Makroeditoru. 

 Funkci „přímý kus mezi dva body II“ nelze použít i na VZT hranaté odbočky se spiro 

potrubím. 
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 Na některých potrubních tvarovkách nefunguje nastavení skrytých hran. 

 Nesprávné odměření délky při editaci přímých potrubí. 

 Nesprávné vykreslení axonometrie/izometrie. 

 Funkce pro změnu délky potrubí nerespektuje aktuálně nastavené měřítko typu čáry. 

 Při vkládání armatury a zadání bodu vložení mimo křivku se nic nevloží. 

 Při použití funkce pro vykreslení dalšího potrubí a natočeném souřadném systému (USS) se 

nové potrubí vykreslí špatně. 

 Nefunguje funkce pro vykreslení naposled použitého elektro vedení (plný AutoCAD). 

Popisy ve výkrese 

 Automatické číslování nepracuje správně, pokud jsou vybrány bloky, které obsahují výplň 

(solid). Platí pouze pro plný AutoCAD. 

 Při vkládání popisů sdružených kabeláží se do výkresu vkládají šikmé kótovací čárky odkazu 

přes sebe (duplicity). 

 Optimalizace vlastního nastavení popisů dimenzí potrubí/vedení. 

 Nelze vložit pozicové číslo k libovolné entitě nebo bloku AutoCADu. 

 V některých případech se u pozicového čísla vykreslí příliš dlouhá čára podtržení. 

 Odkazová čára pozice se vykresluje na pozadí. 

Vlastní definice masek popisů 

 Při vlastní definici tvaru popisu se nenabízejí všechny použité vlastnosti z výkresu. 

 Nelze vytvářet masky, kde jsou použity mezery, jednotky a speciální znaky. 

 V dialogovém okně pro nastavení, nejsou vidět celé texty vlastností. 

 Popisované vlastnosti nelze zaokrouhlit (čísla).  

Pozicová čísla 

 Optimalizace vyhledávání pozic ve výkrese. 

 Při automatickém vkládání pozic je odstup textu pod číslem pozice příliš velký. 

 Klepnutím na tlačítko „zrušit“ při editaci pozice, dojde k vymazání pozice.. 

 Optimalizace aktualizace nastavení pozicových čísel. 

 V aktuálním výkresu se nabízí pozicová čísla z předchozího projektu. 

 Odstup vykreslení rámečku okolo pozicového čísla je příliš veliký. 

 Odkaz pozic se po aktualizaci vloží dospod. Nyní se pozice vždy vykreslí v pořadí navrch. 

 Nad plným AutoCADem se pozicová čísla nevykreslují jako entita leader. 

Výkazy použitého materiálu 

 Výkaz délek stoupaček a místních odskoků je nepřesný. 

 Chybné šablony výkazů při nainstalování produktů CADKON TZB a CADKON Stavební 

konstrukce. 

 Průměr flexo VZT hadic obsahuje 4 desetinná místa. Nyní je uváděna hodnota bez 

desetinných míst. 

 U elektro kabeláží se nevykazuje zadaná izolace. 

 U řezů kanalizace v podlažích se nevykazuje vertikální délka připojení na zařizovací předmět 

nebo armaturu. 

 Nesčítají se délky přímých kusů, které mají stejné dimenze. 
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 Výkaz použitého materiálu od výrobce JIKA není v některých případech kompletní. 

 Nepřesný výkaz ohebných hadic (flexo). 

 Nesprávný výkaz některých zařizovacích předmětů a výrobců. 

 U některých značek nejsou ikony. 

 Nesprávný tvar výkazu materiálu ploch potrubí s ohledem na počty kusů. 

 V tabulkách, kde jsou sloučené sloupce, se nepoužije správný font a zalamování řádků při 

výstupu do programu MS Excel. 

 Některá otopná tělesa se nezahrnují do výkazu materiálu. 

Databáze a Makroeditor 

 Špatně se zobrazují prvky z kategorie Stratos od výrobce Wilo (v bočním pohledu). 

 Prohozené popisy přírub (šířka/výška) u různých VZT tvarovek. 

 Makroeditor si nepamatuje naposled použité umístění na obrazovce (při používání více 

monitorů) včetně posledního nastavení hladin atd. 

 V některých případech se Makroeditor chová nestabilně. 

 Problémy s Importem/exportem uživatelských prvků. 

 Nesprávné vykreslování některých VZT odboček. 

 Nelze vložit některé potrubní tvarovky do výkresu. 

 Problémy s vkládáním některých prvků od výrobce Junkers. 

 Funkce pro změnu entit ve Správci databáze nenabízí typ čáry continuos. 

 V některých programech se nabízejí staré neaktualizované databáze výrobců a značek. 

 Špatné připojovací body u některých vzt tvarovek a komponentů. 

 Nelze se připojit na tvarovku křížení (kabelové žlaby). 

 Do databáze z předchozí verze nelze uložit žádný nový prvek. 

 Nesprávné vkládání vzt značek pro výfukové díly. 

 Nefunkční vložení jakéhokoli uživatelského prvku, pokud je použita databáze prvků ze starší 

verze. 

 Funkce pro editaci makra se v některých případech chová nestabilně. 

Ostatní 

 Při nastavení vlastního uživatelského souřadného systému (USS) se rastr místnosti vykreslí 

natočený. 

 Při změně šablony hladin CADKONu dojde v některých případech k selhání programu. 

 Funkce „hromadná změna vlastností“ nepracuje správně s bloky, které mají různá měřítka. 

 Při přepínání mezi výkresy v jednotkách milimetry a metry některé funkce CADKONu 

nepracují správně. 

 Po vykreslení axonometrie/izometrie jsou některé baterie špatně natočené. 

 Funkce pro flexo potrubí si při dalším spuštění nepamatuje naposled zadané nastavení. 

 U některých potrubních tvarovek se špatně vykreslí izolace. 

 Vložené popisy místností mají příliš velký rozestup mezi řádkem čísla místnosti a teploty. 

 Vložené prvky (makra) které obsahují uživatelský text, se v legendě vypisují v náhodném 

pořadí. Nyní funkce pro legendu automaticky řadí položky od 1 výše nebo A-Z. 

 Izometrii není možné vytvořit, pokud jsou prvky označené funkcí Nezahrnout do výkazu 

materiálů. 

 Legenda se nevytvoří, pokud jsou prvky označené funkcí Nezahrnout do výkazu materiálů. 
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 Funkce „informace o prvku“ zobrazuje u rozměrů velké počty desetinných míst. 

 Nesprávné umístění dialogového okna při vkládání maker při používání dvou monitorů. 

 Po vykreslení legendy značek jsou některé značky odskočené. 

 V legendě se v některých případech vypíše více stejných značek. 

 V některých funkcí s náhledovým oknem se nezobrazí nastavená barva pozadí (trasa 

potrubí, vkládání maker…). 

 Po importu otopných těles navržených v programu PROTECH se v názvech nezobrazuje 

správně diakritika. 

 Ve vzduchotechnice nefunguje správně funkce na přilepení ikonek potrubí. 

 V ovládání pomocí „tool palets“ nefunguje v elektroinstalaci štěteček (vedení a sdružené 

vedení). 

 Funkce „editace makra“ po dokončení změní barvy entit uvnitř bloku. 
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Technická podpora  
 

V případě technických potíží s instalací či funkčností CADKONu 2020 nás neváhejte kontaktovat 
prostřednictvím našeho Helpdesku.  
 

Helpdesk pro produkty CADKON 

Přihlášení: http://helpdesk.cadkon.eu/ 
Registrace: http://helpdesk.cadkon.eu/Registration/Index 
Žádost o zapomenuté heslo:  http://helpdesk.cadkon.eu/Account/ForgotPassword 

Instalační balíčky aktuální verze + 3 verze zpětně (podporované verze) jsou volně ke stažení 

v Download zóně Helpdesku. 

Dokumentace k aktuální verzi + 3 verze zpětně (podporované verze), aktualizace programu, výuková 

videa a FAQ jsou dostupné na technických stránkách www.cadnet.cz.  
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