GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV
BRATISLAVA
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II

Štruktúra výmenného formátu súborov geodetických informácií KN – VGI
&V KN804096 YX CM 0 0 3
&R 571884.67 1277199.11 576257.45 1281804.58 1000
&B KVALITA=2
&B POPIS=VKMc
&B MIERKA=1000
&B ROZSAH=C
&B VYHLAS=1.6.2013
&B EXPORT=1
&B MAPA=KN
&B AKTUAL=18.03.2014 09:33:49
&O KLADPAR 1
&A PARCIS=5174.000
&L P 575799.89 1277411.84 B=160001 C=321 K=1
L 575793.58 1277432.11 C=405
...
&T 575793.91 1277466.80 '5174' D=5 F=1 H=1.6 K=1
&L P 575793.56 1277463.72 K=1 S=42
&O ZAPPAR 3
&L P 575826.50 1277511.16 B=160001 C=694 K=60
L 575821.98 1277505.70 C=685 K=1
...
&K

hlavička súboru s názvom
rozsah výkresu (na území SR)
kód kvality mapy
číselná VKM
mierka mapovania
pokrytie územia (celé k.ú.)
dátum vyhlásenia platnosti
povolený export na katastrálny portál
mapa KN
dátum a čas poslednej aktualizácie
veta objektu (názov vrstvy a č.objektu)
atribút objektu
veta líniového prvku, typ spojenia,
súradnice a číslo 1. bodu, kresliaci kľúč
súradnice ďalšieho bodu línie
veta
textového
prvku,
súradnice
referenčného bodu, text, font, výška textu
veta
líniového
prvku
s izolovaným
bodom – symbol druhu pozemku

Vrstvy vektorových máp katastra nehnuteľností
KATUZ
ZUOB
KLADPAR
ZAPPAR
ZNACKY
LINIE
POPIS
TARCHY
OBVODOKO
OBVODPPU
POLYGON
UOV

hranica katastrálneho územia
hranica zastavaného územia obce
hranice a čísla parciel registra C, symboly druhov pozemkov
hranica druhov pozemkov, ktoré nie sú v KLADPAR
mapové značky okrem značiek druhov pozemkov
ďalšie prvky polohopisu (inžinierske siete, hranica CHKO ...)
sídelné a nesídelné názvy
hranica vecného bremena
hranica obvodu obnovy katastrálneho operátu
hranica obvodu projektu pozemkových úprav
body podrobného polohového bodového poľa
hranice a čísla parciel registra E
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BPEJ
hranice areálov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek
Viac o používaní mapových značiek v mapách katastra nájdete na
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ineakty-riadenia/usm_ugkk-sr_13_2013.pdf
Detailný popis štruktúry výmenného formátu nájdete v Prílohe č. 5 Metodického návodu na
tvorby vektorovej katastrálnej mapy O-84.11.13.32.24.00-95
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