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Hotfix 1 pro CADKON 2D 2011 

Určeno pro: AutoCAD 2011 (2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004), ADT 2011 (2010, 2009, 2008, 

2007, 2006, 2005, 2004),  

Autodesk MAP 2011 (2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004), Autodesk Mechanical Desktop 2011 

(2010, 2009, 2008, 2007), AutoCAD Mechanical 2011 (2010, 2009, 2008, 2007) a  

Autodesk Civil 3D 2011 (2010, 2009, 2008, 2007) 

 

Hotfix 1 obsahuje důležité změny a opravy CADKONu 2D 2011. 

Hotfix 1 je určen pro všechny instalace CADKONu 2D 2011 provedené od uvedení verze 3.8.2010. 

CADKON 2D 2011 nově zakoupený nebo v rámci CSP stažený po datu 7.10.2010 již tento Hotfix 1 

obsahuje a není proto nutné jej instalovat. 

Způsob instalace 

Rozbalte soubor Hotfix_1_pro_CADKON-2D_2011.zip a soubory překopírujte jedním z následujících 

způsobů, dle verze AutoCADu: 

1. Pro CADKON-2D 2011 na AutoCAD LT verze 2004 až 2011 

o do programového adresáře CADKONu 2D 2011 (např. C:\Program Files\AB 

Studio\CADKON 2D 2011 pro  AutoCAD LT 2011\) přehrajte všechny soubory včetně 

souborů ze složky ACLT. Tím aktualizujete stávající soubory. Soubory ze složky ACAD 

nekopírujte. 

  

2. Pro CADKON-2D 2011 na AutoCAD, ADT, MAP, Mechanical, Civil verze 2010 nebo 2011 

o do programového adresáře CADKONu 2D 2011 (např. C:\Program Files\AB 

Studio\CADKON 2D 2011 pro Autodesk Architecture 2011\) přehrajte všechny soubory 

včetně souborů ze složky ACAD\2010,2011. Tím aktualizujete stávající soubory. Soubory 

ze složek ACLT, ACAD\2007,2008,2009 a ACAD\2004,2005,2006 nekopírujte.  

 

3. Pro CADKON-2D 2011 na AutoCAD, ADT, MAP, Mechanical, Civil verze 2007 až 2009 

o do programového adresáře CADKONu 2D 2011 (např. C:\Program Files\AB 

Studio\CADKON 2D 2011 pro Autodesk Architecture 2009\) přehrajte všechny soubory 

včetně souborů ze složky ACAD\2007,2008,2009. Tím aktualizujete stávající soubory. 

Soubory ze složek ACLT, ACAD\2010,2011 a ACAD\2004,2005,2006 nekopírujte.  

 

4. Pro CADKON-2D 2011 na AutoCAD, ADT, MAP, Mechanical, Civil verze 2004 nebo 2006 

o do programového adresáře CADKONu 2D 2011 (např. C:\Program Files\AB 

Studio\CADKON 2D 2011 pro Autodesk Architectural Desktop 2006\) přehrajte všechny 

soubory včetně souborů ze složky ACAD\2004,2005,2006. Tím aktualizujete stávající 

soubory. Soubory ze složek ACLT, ACAD\2010,2011 a ACAD\2007,2008,2009 nekopírujte.  
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Doporučujeme si stávající soubory na Vašem počítači zálohovat. 

 

Vyřešené problémy 

o v určitých případech vzájemného napojení a křížení základových pásů dochází k chybám 

vykreslení 

o při návrhu základů a použití tlačítka Nový výběrem nedochází k detekci stěn, při jejich výběru 

z výkresu je každá hrana jako jeden segment 

o chybné vykreslení francouzského okna v pohledu z půdorysného zobrazení 

o chybné vykreslení umístění rámu otvoru ve vytvořeném pohledu z půdorysného zobrazení 

o chybné vykreslení řezu, otvory v pohledu jsou chybně umístěny, stropní prvky jsou chybné 

velikosti  

o funkce na kreslení otvorů s dveřmi a okny nemají po zobrazaní dialogu aktivní kurzor v poli 

zadání odskoku 

o  kreslení samostatného okna bez otvoru způsobí pád CADKONu při zadání hodnoty dělení 

rámu počtem nebo vzdáleností 

o  pád CADKONu při nastavování parametrů francouzského okna v rámci kreslení samostatné 

výplně bez otvoru 

o pokud jsou vymazány hrany stěn a nahrazeny novou úsečkou, tak při pokusu o editaci tohoto 

otvoru jsou všechny entity ve výběru dablovány 

o při editaci parametrů bubliny pokud je její součástí i položka Podlaží, tak se tato položka 

aktualizuje u všech ostatních bublin stejného označení, což změní zadané podlaží i u bublin v 

rámci jiného podlaží 

o při výběru celého výkresu pro vytvoření Legendy materiálů se zobrazí hláška "_undo.dwg" a 

do výkresu se vykreslí jen rámečky se šrafou nebo izolací bez textových popisů 

o při změně měřítka výkresu nebo výběru je u izolace např. tepelné, změněno také měřítko, 

takže izolace je vykreslena mimo zadané hranice 

o z roletky se seznamem zadaných názvů tabulky nelze vymazat stávající ani nově přidaný 

název 

o v hláškách funkcí na změnu měřítka je chybně němčina 
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