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V01.35-24 14.02.2015
- první uvolněná verze programu
V01.35-25 15.02.2015
- doplnění dotazu před provedením výmazu dlaždice nebo všech dlaždic
- po stisku pravého tlačítka myši s ukazatelem nad dlaždicí dojde k zobrazení menu s nabídkou
doplňkových funkcí
- do menu "Jiné" doplněn příkaz pro zobrazení saznamu změn
V01.35-26 15.02.2015
- přechod na verzi 2014r31 překladače
- přechod na verzi 144 pluginů
V01.35-27 19.02.2015
- doplnění vazby na ukazatel pro spuštění programu kalkul v 32-bitovém operačním systému
- při prvním spuštění programu kalkul nutno zadat ukazatel v zobrazeném dialogovém okně
V01.36-01 07.04.2015
- nové licence překladače a pluginů pro rok 2015
- přechod na novou verzi 2015r1 překladače a 15.0 pluginů
- doplnění nápovědy
V01.36-02 23.04.2015
- nový příkaz menu Internet->www.kalkul.cz k zobrazení této internetové stránky
- nový příkaz menu Internet->www.pelico.cz k zobrazení této internetové stránky
V01.36-03 24.04.2015
- nový příkaz menu Internet->Stáhni nové verze/revize
V01.36-04 25.04.2015
- nový příkaz menu Internet -> Instaluj KALKTISK
- nový příkaz menu Internet -> Instaluj KUPDATE
- nový příkaz menu Internet -> Instaluj KALKULY
V01.36-05 26.04.2015
- nyní umožněno, aby se při prvním spuštění nalezly dlaždice i pro demoverze
- nyní umožněno, aby se program mohl spustit i bez dlaždic
- při stahování zazipovaných souborů obsahující programy KALKUL se nyní používá jen verze *.ZIP
(nikoliv *.EXE)
- nový příkaz menu Internet -> Instaluj demoverzi -> KALKUL1 V91
- nový příkaz menu Internet -> Instaluj demoverzi -> KALKUL1 V09
- nový příkaz menu Internet -> Instaluj demoverzi -> KALKUL1 V11
- nový příkaz menu Internet -> Instaluj demoverzi -> KALKUL2 V05
- nový příkaz menu Internet -> Instaluj demoverzi -> KALKUL3 V02
- nový příkaz menu Internet -> Instaluj demoverzi -> KALKUL4 V03
- nový příkaz menu Internet -> Instaluj demoverzi -> KALKUL5 V01
V01.36-06 27.04.2015
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- nový příkaz menu Návody -> KALKUL1 V09 návod
- nový příkaz menu Návody -> KALKUL1 V09 příklad
- nový příkaz menu Návody -> KALKUL1 V91 návod
- nový příkaz menu Návody -> KALKUL1 V91 příklad
- nový příkaz menu Návody -> KALKUL1 V11 návod
- nový příkaz menu Návody -> KALKUL2 V05 návod
- nový příkaz menu Návody -> KALKUL3 V02 návod
- nový příkaz menu Návody -> KALKUL4 V03 návod
- nový příkaz menu Návody -> KALKUL5 V01 návod
- nový příkaz menu Návody -> KALKTISK návod
- nový příkaz menu Návody -> KUPDATE návod
V01.36-07 01.05.2015
- nový příkaz menu Internet -> aktivuj licenci
V01.36-08 02.05.2015
- změna uspořádání příkazů v menu
V01.36-09 04.02.2015
- před spuštěním programu v 32bitovém os se testuje přítomnost files=120 v config.nt
- doplněn konfigurační soubor pro dosbox, umožňuje větší okno
V01.36-10 05.05.2015
- omezení dvojnásobného stisku dlaždice ihned po sobě
V01.36-11 06.05.2015
- zvýraznění viditelnosti popisů dlaždic na některých verzích wyndejsů
V01.36-12 07.05.2015
- ošetření stavu, kdy pomocí KUPDATE byly staženy pouze *.EXE a přitom KALKULY si myslí, že má
nejnovější verze k dispozici na disku a nestáhne si *.ZIP pro novější verze než xx.34
V01.36-14 10.05.2015
- nový příkaz v nabídce po stisku pravého tlačítka myši na dlaždici: aktualizace spojeného
programu
V01.36-15 23.05.2015
- nový příkaz menu Jiné -> FAQ (Často kladené otázky)
V01.36-16 28.06.2015
- přechod na novou verzi 2015r22 překladače a 15.1 pluginů
V01.36-17 29.06.2015
- doplnění návodu s popisem změn v instalačních funkcích s omezením stahovaných programů jen na
nutné
V01.36-18 30.06.2015
- doplnění návodu s popisem změn v instalačních funkcích rozšířených o verze s kódováním
kamenických
V01.36-19 01.07.2015
- doplnění rozeznávání kódování diakritiky do příkazu aktualizace programu, nyní lze
aktualizovat i verze kamenických
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V01.36-20 10.07.2015
- nový příkaz v nabídce po stisku pravého tlačítka myši na dlaždici: archivace spojeného
programu
V01.36-21 11.07.2015
- doplněn nový příkaz menu Dlaždice -> Archivuj všechny programy
V01.37-01 23.09.2015
- ve vytvářených dávkových souborech KALKULx.BAT se nyní použije disk bez zpětného lomítka
(např. “C:” místo “C:\”)
V01.37-02 25.09.2015
- přechod na novou verzi 2015r24 překladače a 15.2 pluginů
V01.37-03 26.09.2015
- při prvním spuštění programu KALKUL1-5 dlaždicí, pokud nebyla detekována grafická tisková
nadstavba KALKTISK a automatická instalace se nezdařila, je spouštění programu přerušeno a
uživatel je vyzván, aby provedl instalaci ručně (příkazem Internet -> Manuální instalace ->
Instaluj KALKTISK)
- při prvním spuštění programu KALKUL1-5 dlaždicí v 32 bitovém operačním systému, pokud v
souboru config.nt chybí řádek FILES=120 a pokus o automatickou úpravu byl neúspěšný, je
spouštění programu přerušeno a uživatel je vyzván, aby provedl úpravu ručně (aplikací
operačního systému 'Poznámkový blok' spuštěné jako správce
- upravena aktivace dávkového souboru KALKULx.BAT v 32 bitovém operačním systému
- doplněna nápověda k programu o sekci FAQ
V01.37-04 27.09.2015
- změna cesty, ve které se automaticky spouští instalační rutina tiskové nadstavby KALKTISK (v
původní cestě ve W-10 32b nebylo spuštění povoleno)
V01.37-05 30.09.2015
- změna cesty, ve které se automaticky spouští instalační rutina dosovského emulátoru DOSBox (v
původní cestě ve W-10 64b nebylo spuštění povoleno)
V01.37-06 27.12.2015
- přechod na novou verzi 2015r4 překladače
V01.37-07 24.01.2016
- varování zobrazené při pokusu o ukončení činnosti prostředí KALKULY bez předchozího ukončení
činnosti všech napojených programů KALKUL
- varování zobrazené při spuštění prostředí KALKULY na starší verzi operačního systému Windows
XP
V01.37-08 27.01.2016
- v zobrazení parametrů upraveno zobrazení verze, nyní načítá skutečnou hodnotu ze souboru
VERZE.TXT, který vznikne po spuštění programu a nově jazyk a síťovost programu
V01.37-09 28.01.2016
- v zobrazení parametrů upraveno zobrazení verze, doplněn pokus pro zobrazení verzí i u
demoverzí neaktivovaných licencí a doposud nespuštěných programů
V01.37-10 29.01.2016
- do příkazu instalace programu KALKTISK doplněn dotaz umožňující přeinstalaci i v případě, že
KALKTISK je již nainstalován
V01.37-11 30.01.2016
- do provádění příkazu přeinstalace prostředí KALKULY doplněna kontrola aktivních programů
KALKULx a automatické ukončení KALKULY před aktivací instalační rutiny
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V01.37-12 31.02.2016
- na hlavní okno doplněn vpravo dole indikátor probíhající operace
V01.37-14 04.02.2016
- doplněn nový příkaz Internet -> Manuální instalace -> Instalace pro distributora
V01.37-15 04.02.2016
- interní funkce pro vytváření adresářové struktury CD_KALKUL doplněna o síťové verze
V01.37-16 04.02.2016
- zkrácena doba odpovědi na ovládací prvky během časově a výpočtově náročných operací
V01.37-17 04.02.2016
- interní funkce pro stahování programu z webu: doplněno blokování stahování verze kamenických,
pokud se má instalovat latin2
V01.37-18 04.02.2016
- interní funkce pro stahování programu z webu: doplněno o možnost stahování síťových verzí
V01.37-19 04.02.2016
- do příkazu menu stáhni nové verze/revize doplněno stahování síťových verzí
V01.37-20 05.02.2016
- v příkaze “Instalace pro distributora” doplněno stahování zvoleného programu
V01.37-21 05.02.2016
- interní funkce pro stahování programu z webu: lze nyní omezit jen na stahování jediného
určeného programu (kombinace lat/kam a síť/nesíť)
V01.37-22 05.02.2016
- Internet -> Manuální instalace -> Stáhni nové verze/revize: nyní se stahují kompletně všechny
programy (lat/kam a síť/nesíť) aby se kompletně naplnila adresářová struktura CD_KALKUL pro
případné vytvoření kompletního instalačního CD nebo flash
V01.37-23 05.02.2016
- interní funkce pro rozzipování instaláků: nyní se volá jen pokud byla stahován zazipovaný
instalák
V01.37-24 06.02.2016
- Internet -> Manuální instalace -> Instalace pro distributora: doplněna kontrola zadaného
adresáře, pokud šlo o adresář s programem KALKULx.EXE, provede se pokus o archivaci
V01.37-25 07.02.2016
- Internet -> Manuální instalace -> Instalace pro distributora: doplněna instalace programu,
aktivace licence a doplnění nové dlaždice
V01.37-26 08.02.2016
- na závěr příkazu aktualizace programu doplněno upozornění na nutnost aktualizace číselníků
- veškerá archivace sjednocená do adresáře X:\KALKULY\ARCHIVY\
V01.37-27 09.02.2016
- při archivaci existujícího programu se archiv ukládá na stejný disk, na kterém byl
archivovaný program instalován
V01.37-28 10.02.2016
- doplněn nový příkaz Internet -> Manuální instalace -> Aktuální verze a revize
V01.37-29 11.02.2016
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- Internet -> Manuální instalace -> Aktuální verze a revize: doplněno barevné zvýraznění
aktuálních souborů
V01.37-30 12.02.2016
- nový příkaz v nabídce po stisku pravého tlačítka myši na dlaždici: přesun dlaždice na první
místo
V01.37-31 12.02.2016
- Internet -> Manuální instalace -> Instalace pro distributora: doplněna možnost použít dříve
stažené programy z podadresáře CD_KALKUL v dokladech, při odpojeném připojení na internet se
objeví potvrzovací dotaz
- Internet -> Manuální instalace -> Instalace pro distributora: doplněno malé okno “Moment,
prosím…” názorněji ukazující zaneprázdnění instalační činností
- Internet -> Manuální instalace -> Instalace pro distributora: při dotazu na licenci doplněna
specifikace programu a jeho verze do nadpisu
V01.37-32 14.02.2016
- archivace programu (po stisku pravého tlačítka myši) midifikace algoritmu pro nalezení
ukazatele na cestu s programem
- Dlaždice -> Archivuj všechny programy: jsou vynechány neaktivované demoverze programů (bez
licence)
- nový příkaz v nabídce po stisku pravého tlačítka myši na dlaždici: přesun dlaždici vlevo
- nový příkaz v nabídce po stisku pravého tlačítka myši na dlaždici: přesun dlaždici vpravo
V01.37-33 15.02.2016
- v příkazu “Dlaždice -> Přidej dlaždici” zrušena dříve požadovaná návaznost na starší
instalační program KUPDATE
V01.37-34 16.02.2016
- v hlavním okně ke kroutítku doplněn lépe viditelný nekonečný teploměr, označující průběh
nějaké prováděné operace
V01.37-35 17.02.2016
- přepracován příkaz Internet -> Manuální instalace -> Instaluj demoverzi KALKUL1 V11
- přepracován příkaz Internet -> Manuální instalace -> Instaluj demoverzi KALKUL1 V91
- přepracován příkaz Internet -> Manuální instalace -> Instaluj demoverzi KALKUL1 V09
- přepracován příkaz Internet -> Manuální instalace -> Instaluj demoverzi KALKUL2 V05
- přepracován příkaz Internet -> Manuální instalace -> Instaluj demoverzi KALKUL3 V02
- přepracován příkaz Internet -> Manuální instalace -> Instaluj demoverzi KALKUL4 V03
- přepracován příkaz Internet -> Manuální instalace -> Instaluj demoverzi KALKUL5 V01
- při nabízení okna pro výběr licence již není nutno volit typ licence (BIN,BIL,BIK),
implicitně jsou viditelné všechny typy licenčních souborů současně
- pokus o odstranění problikávajících ostatních oken při ukončení programu a zavírání hlavního
okna
V01.37-36 18.02.2016
- do příkazu Internet -> Aktivuj licenci doplněno výrazné okno “Moment prosím…” pro ozřejmění
probíhající činnosti
V01.37-37 19.02.2016
- Dlaždice -> Přidej dlaždici: modifikace dotazu pro potvrzení licence spojené s programem pro
navázání na vytvářenou dlaždici
- Dlaždice -> Přidej dlaždici: modifikace dotazu na potvrzení navázání k vytvářené dlaždici
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programu KALKULx umístěného ve stejném adresáři se zvolenou licencí
V01.37-38 19.02.2016
- interní funkce pro odstranění české diakritiky: ošetřeno pro rozpoznávání znaků ISO-latin2
V01.37-39 03.03.2016
- přechod na novou verzi 2015r41 překladače
- přechod na novou verzi 16.0 pluginů
V01.37-40 12.03.2016
- doplněna nová funkce pro Odblokování dlaždice po stisku pravého tlačítka myši
- zablokování funkcí volaných stiskem pravého tlačítka myši (vyjma funkce Odblokování dlaždice)
při zablokované dlaždici
V01.37-41 14.03.2016
- přechod na novou verzi 16.1 pluginů (předchozí měla chybu při spouštění)
V01.37-42 15.03.2016
- v případě, že je nalezen soubor “KALKULY.PDF” zobrazí se jako nápověda místo zjednodušené
textové nápovědy
- do nadpisu hlavního okna doplněna identifikace cílového operačního systému (pro W-XP) nebo
(pro W-7/8/10+)
V01.37-43 19.03.2016
- při instalaci demoverze se použije rok odpovidající minor verzi instalovaného programu (načte
se z webu)
V01.37-44

11.04.2016

- přechod na novou verzi 2016r1 překladače
- při zjišťování diakritiky programu má přednost čtení obsahu souboru VERZE.TXT před načítáním
proměnných z databází
- při zjišťování diakritiky programu doplněn test, zda výsledek je buď “KAM” nebo “LAT”,
cokoliv jiného se považuje za chybu a vyvolá chybové hlášení
V01.38-01 28.04.2016
- přechod na novou verzi 2016r11 překladače
- přechod na novou verzi 16.2 pluginů
V01.38-02 08.06.2016
- úprava příkazu aktualizace programu, doplnění možnosti upgrade na novější verzi (nutná nová
licence)
V01.38-03 10.06.2016
- úprava příkazu aktualizace programu, doplnění testu zjištění diaktritiky pro upgrade
V01.38-04 14.03.2016
- příprava interní funkce pro zobrazení a vyplnění modálního dialogového okna
V01.39-01 21.10.2016
- zpřísnění kontroly přítomnosti FILES=120 v souboru config.nt
V01.39-02 22.10.2016
- dlaší zpřísnění kontroly přítomnosti FILES=120 v souboru config.nt pro nevysvětlitelné
chování W10/32b s nejnovějšími aktualizacemi
V01.39-03 04.11.2016
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- při aktualizaci, je-li používaná aktuální verze, ve varovném hlášení doplněna tato verze
V01.39-04 05.11.2016
- změna rozhodování v příkazu aktualizace, rozšířené ošetřrní kombinace verzí na webu a v
počítači
V01.39-05 06.11.2016
- doplnění ošetření dalších nestandardních stavů v příkazu aktualizace
V01.39-06 10.12.2016
- zrušení volání testovacího dialogu
V01.39-07 30.12.2016
- aktualizace programu: úprava rozpoznávání aktuální verze programu pro K1 V09.xx
- přechod na novou verzi 16.4 pluginů
- přechod na novou verzi 2016r3 překladače
V01.39-08 06.01.2016
- přechod na novou verzi 16.5 pluginů
- přechod na novou verzi 2016r41 překladače
- zahrnutí souboru Runtime DLL (pro ošetření chyby ve wokonousech)
V01.39-09 08.01.2017
- úprava FAQ v nápovědě
V01.39-10 22.01.2017
- nový příkaz menu Internet -> Instaluj KALKUL8
- nový příkaz menu Návody -> KALKUL8 návod
V01.39-11 22.01.2017
- do stahování všeho doplněn program KALKUL8
- do stahování všeho doplněn návod KALKUL8.PDF
- do vytváření akresářové struktury CD_KALKUL doplněn KALKUL8
- do okna pro zjištění aktuálních verzí doplněn KALKUL8
V01.39-12 23.01.2017
- do okna pro zjištění aktuálních verzí doplněno stahování verze návodů a doplňků
V01.39-14 24.01.2017
- při obsloužení tisku se soubor "DAVKA.BAT" hledá v podadresáři \KALKTISK programu KALKULx
V01.39-15 25.01.2017
- při komunikaci s programy KALKULn se nyní používají soubory ve formátu "XXXnnnnn.YYY", kde
nnnnn je číslo odvozené z názvu datového souboru xml
- doplněny interní funkce pro práci s názvy souborů ve formátu "XXXnnnnn.YYY"
V01.39-16 26.01.2017
- přechod na novou verzi 17.0 pluginů
V01.39-17 05.02.2017
- návrat k verzi 2016r3 překladače, ponechána verze 17.0 pluginů, provedeno pro neřešitelné
problémy s tiskem v okenním OS do doby, než výrobce překladače xojo zjedná nápravu
V01.39-18 07.02.2017
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- při volání instalace K8 doplněno stahování nejnovější verze z internetu
V01.39-19 18.02.2017
- do interní funkce instalace demoverze doplněny chybová hlášení pro detekci neexistujícího
adresáře
- do interní funkce instalace demoverze doplněny výjimky pro instalaci programu K1V09 (verze
minor + 30)
V01.39-20 24.02.2017
- doplnění FAQ (často kladených otázek) v menu Jiné
V01.39-21 27.02.2017
- doplněn nový příkaz menu Internet -> Dotaz ARES
V01.39-22 28.02.2017
- verze programu KALKULY se ukládá do datového adresáře do souboru VERZE.TXT
V01.39-23 05.04.2017
- pro zajištění kompatibility se v případě nenalezení souboru "DAVnnnnn.BAT" hledá soubor
"DAVKA.BAT", případně i v kořenovém adresáři programu KALKULn
- při pokusu o aktualizaci programu se síťovou licencí je příkaz přerušen a zobrazí se chybové
hlášení
V01.40-01 31.07.2017
- přechod na novou verzi 17.3 pluginů
- přechod na novou verzi 2017r11 překladače
- do interní funkci pro archivaci programu doplněno uklizení backupů do speciálního adresáře
KALKULY/BACKUPY (zamezí se tím jejich kumulaci)
V01.41-01 29.11.2017
- přechod na novou verzi 17.4 pluginů
- přechod na novou verzi 2017r21 překladače
- nová funkce: Internet -> Manuální instalace -> Uprav CONFIG.NT
- úprava interní funkce DoEvents v důsledku problému s ukončením programu po nejnovější
aktualizaci W10
V01.41-02 30.11.2017
- do funkce "Uprav CONFIG.NT" doplněny chybová hlášení
- přemístění ukazatelů průběhu do hlavního okna v důsledku problémů s překreslováním oken
nejnovější aktualizaci W10

po

V01.41-03 05.12.2017
- přechod na novou verzi 17.5 pluginů
- přechod na novou verzi 2017r30 překladače
- další úpravy interní funkce DoEvents
V01.41-04 12.12.2017
- další úpravy interní funkce DoEvents
V01.41-05 04.02.2018
- přechod na novou verzi 18.0 pluginů
V01.42-01
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- beze změn
V01.43-01 04.12.2018
- doplněn nový příkaz menu Internet -> Kursy ČNB umožňující načtení aktuálních kursů ČNB,
uložení do souboru \KALKULY\KURSY\RRRRMMDD\DEN_KURS.TXT a jejich zobrazení
V01.43-02 15.01.2019
- v příkazu menu Internet -> Kursy ČNB doplněno varování, pokud na stránce ČNB nejsou aktuální
(ve smyslu dnešní kursy)
V01.44-01
- beze změn
V01.45-01
- beze změn
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