Instalace 22.5.1
Opravy
Obecně
•

Při použití funkce Ukázat z dialogu Uspořádání objektů může dojít k tomu, že vybrané
objekty není možné zobrazit (např. je u nich vypnuta kresba nebo vlivem ořezu rámem
půdorysu). Zobrazené hlášení bylo upraveno tak, aby co nejpřesněji ohlásilo příčinu.

•

Oprava importu polygonu, pokud je ve formátu použit textový kód koncový.

•

Pokud se kresba řezů v liniových nadstavbách zkopírovala pomocí objektu kopie kresby na
jiný list a byla natočena, některé objekty se natočily či umístily chybně (např. značky
sklonu).

•

Při přidání bodů do modelu terénu z dat dokumentu v případě, že kromě dat k vložení do
modelu byl vybrán také model terénu, byl model terénu ohlášen jako objekt, z kterého nelze
přidávat body a program zbytečně požadoval potvrzení pokračování akce. Ve funkci DMT /
Vložit model terénu / Ze souborů LAS byl opraven přenos intenzit při importu více souborů
LAS.

•

Pokud při importu bodového pole při generaci modelu terénu byl importován i textový kód
koncový, nebyly odfiltrovány koncové mezery, což někdy vedlo k zbytečným komplikacím.

•

Při exportu bodů modelu, který měl u bodů barvy, do souboru .LAS, mohlo v některých
případech dojít k vyexportování chybných barev.

DMT

Kanalizace
•

Opravena rutina výstupu výpočtu kubatur pro jiný nežli návrhový řez terénem:
•

Již lze vytvořit výstupy kubatur počítané k doplňkovým terénům. Vybraný název
terénu pro výpočet kubatur je vypisován v hlavičce výstupního souboru KUB jako
položka Vztaženo k řezu terénem: 2: ROSTLÝ TERÉN - typ terénu doplňkový.

Vodovod
•

Při exportu přípojek po načtení výkresu uloženého starší verzí nežli 21.10. došlo k neošetřené
výjimce a program se ukončil. Tato anomálie byla ošetřena a v této verzi se již výpis provede
korektně.

•

Oprava kopírování šachet – kopíruje se nyní i typ šachty vč. Popisu.

•

Opravena rutina výstupu výpočtu kubatur pro jiný nežli návrhový řez terénem:
•

Již lze vytvořit výstupy kubatur počítané k doplňkovým terénům. Vybraný název
terénu pro výpočet kubatur je vypisován v hlavičce výstupního souboru KUB jako
položka Vztaženo k řezu terénem: 2: ROSTLÝ TERÉN – typ terénu doplňkový.
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