Sprievodca nastavenia databázy SPIKN vo formáte FPU v
programe GeoTab5.
Podklady pre geometrický plán v elektronickej forme, ktoré vydá spracovateľovi Kataster, by
mali byť tvorené výrezmi z mapového operátu KN, resp. UO vo formáte VGI. Ak existuje, tak by
mal byť poskytnutý súbor prevzatých meraní alebo súbory VGI z geometrických plánov. Ako
posledná časť informácií pribudol výber zo súboru popisných informácií KN (SPIKN) vo formáte
FÚVI (prípona FPU). Súbor by mal obsahovať všetky informácie, ktoré korešpondujú s výrezom
KN, UO vo formáte VGI. Môže nastať aj prípad, kedy budú informácie z UO a KN v dvoch
nezávislých súboroch. V takomto prípade by mal spracovateľ GP požiadať o vydanie informácie v
jedinom súbore v súlade s konzultáciou u zhotoviteľa programu – VÚGK.
GeoTab5 je schopný načítať a spojiť do jednej databázy viacero súborov, avšak v dôsledku
nekonzistentnej štruktúry databáz SPIKN je toto spájanie v mnohých prípadoch pri rozsiahlejších
súboroch veľmi pomalé.
Aby bol GeoTab5 pripravený na pripájanie databázy SPIKN z výrezov FPU, je potrebné:
1. súbor (súbory) FPU umiestniť v pracovnom adresári zákazky.
2. v okne Nastavenie , na karte ISKN označte „Hľadať dáta SPIKN v pracovnom adresári“ a
vyberte z roztváracieho zoznamu formát dát FÚVI Iskn (*.FPU)

3. Pri zmene katastrálneho územia program otvorí pracovný adresár zákazky a vyzve na
zadanie súboru .FPU. Je možné vybrať aj viacero súborov štandardným postupom Windows –
Ctrl+Ľavý klik, resp. Shift+Ľavý klik. Predpokladá sa, že políčko „Pokúsiť sa pripájať automaticky
pri zmene kat. územia“ je zaškrtnuté.
4. Po výbere súboru (súborov) sa pripojí výrez databázy SPIKN, ktorý program použije k
výberu údajov do GP, alebo môžete údaje prezerať v menu Služby / ISKN modul.
Ak potrebujete databázu načítať znovu, bez akéhokoľvek ďalšieho nastavenia použite

tlačidlo „Znova načítať.... v okne Nastavenia, karta ISKN, alebo v pri otvorenom module ISKN
použite tlačidlo Pripojiť v tvare zástrčky v hlavnom okne modulu.

