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Hlavní důvody pro digitalizaci

Všechny veřejné knihy jsou  staré 140 let rozměrově veliké (42x65 cm) a těžké 
na manipulaci (10-18kg). Každá kniha je jediným originálem. Od r. 1989 
(restituce) neustálým kopírováním jsou mnohé značně poškozeny a  u 
některých hrozí  i zničení.
Je nutné naskenovat především ZD (poslední vývojová řada)

Začátek a průběh digitalizace

Rok 2002‐ začínají se skenovat zemské desky a
železniční knihy na černobílém knižním skeneru
Minolta PS 7000 , kopie se ukládají na CD, digitalizace
postupuje velmi pomalu, skenuje se jen v době, kdy
jsou běžné objednávky hotové. Výstupy poskytované z
naskenovaných knih se musí dodatečně barevně
upravovat. Ukazuje se, potřeba skenovat v barvě.
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Rok 2006

Dostáváme se do „pilotního programu digitalizace“
začínáme pracovat na BAREVNÉM skeneru Atlas se
samostatným pracovníkem.

Z důvodu velkého nárůstu naskenovaných dat ukládáme
na externí disk.
Stále častěji se ukazuje nutnost zavést vyhledávací program,

čehož se s úspěchem zhostil IT pracovník našeho KÚ ‐ Ing.
Doubek. Pro vyhledávání používáme celorepublikovou databázi
všech katastrálních území (cca 14 000 kú), kterou doplňujeme
čísly Zemských desk a železničních knih.

Rok 2007

Vyhledávací program pro Zemské desky a
železniční knihy pracuje na základě zadání kat. území,
poté se načte celá kniha během několika vteřin a tak
pomocí tohoto programu okamžitě reagujeme na dotazy

(i telefonické) z celé ČR (ruční vyhledávání trvalo min(i telefonické) z celé ČR (ruční vyhledávání trvalo min.
20 minut).

Dokončili jsme úplnou digitalizaci železničních knih,
obsahujících 151 železničních vložek včetně té největší,
která prochází přes 321 katastrálních území.

Rok 2008

Dokončená digitalizace (v barvě) ZD -
1874 knihovních vložek, 95 000 stran, 250 GB - žádná ZD
se již nebere do ruky, je zamezeno dalšímu poničení knih,
výstupy se poskytují pouze z PC.
Začínáme skenovat pozemkové knihyp y
Skenujeme černobíle sbírku listin
Máme další vyhledávací program od spec. firmy - po jeho
vyzkoušení zjišťujeme, že je pro naši potřebu těžkopádný a
pomalý (tzv. uživatelsky nepřítulný)
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Rok 2009

Je naskenováno k 31.12.2009:
14 600 knihovních vložek pozemkových knih - 92 600 stran – 145 GB (21
katastrálních území)
41 600 vícestránkových souborů s kopiemi ze sbírky listin – 56 GB (8 ročníků)
Zhotovený rejstřík vlastníků k ZD
Zadáváme do PC (Excel) rejstříky parcel 53 k.ú.

Poskytujeme výpisy elektronicky
Kupujeme další barevný skener Atlas  s přítlačným sklem a nový SW, 
který umožňuje skenovat celou otevřenou knihu a ukládat strany L P. 
Oba skenery jsou v provozu  denně , celou pracovní dobu
Máme nový vyhledávací program, speciálně upravený pro potřeby  PK 
a ZD - autorem je opět Ing. Doubek. Program je skutečně „ušitý na j p g g j ý
míru“.
Aplikace je dostupná na adrese http://http://a001003.katastr.int/pk/

pro všechny pracovníky KP v republice (LAN síť)

Stav skenování  2011, 2012, 2013

10 .2011 (10.2012, 2.2013) je naskenováno:
Pozemkové knihy:
157 (238 , 280) katastrálních území, což celkem  obsahuje 

131 980 (177 100, 196 044 ) knih.vložek -660 000 obrázků  (940 350. 
1 032 000) 414 GB  (591 GB, 658GB)
ZD a ŽK :ZD a ŽK :
1 880  knih. vložek   - 95 196 obrázků - 260 GB
Sbírka listin -8 ročníků , 42400 obrázků – 75 GB
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Zpracované parcelní rejstříky :
Ve 130 (226, 260) katastrálních území (300 800 záznamů) 8MG
Zpracované jmenné rejstříky:
V 5-ti katastrálních územích (15 720 záznamů)

Začátkem r 2010 zavádíme nový systém vytěžování záznamových iZačátkem r. 2010 zavádíme nový systém vytěžování  záznamových i 
vkladových  listin z archivu KU :  Máme vyvinutý jednoduchý SW
Požadavek se posílá e-mailem, následně se v archivu  listina 
naskenuje a je k nahlédnutí on-line

Údaje o technických parametrech

Snímky veřejných knih  jsou barevně pořizovány a ukládány  ve 
formátu JPG 
začátek skenování – černobílý TIF
Snímky ze sbírky listin - černobílý TIF
Poskytování kopií se provádí :
A) barevným či černobílým tiskem) ý ý
B) elektronicky souborem ve formátu PDF

Ukázky a příklady vyhledávání:
http://http://a001003.katastr.int/pk/
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Program vyhledá příslušné číslo ZD

Kliknutím na číslo ZD se rozbalí všechny naskenované náhledy této ZD

Poklepem na obrázek vybíráme tisk
požadovaných dokumentů

Skeny lze zvětšit i upravit jejich kvalitu
programem Picture manager
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Návod na vytěžování 
naskenovaných vložek

1. Spuštění vyhledávače z 
plochy

2. Zadání katastrálního území
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3. Zadání toho co hledám – knihovní vložku, parcelu, ZD/ŽK, vlastníka
Možnosti podle stavu digitalizovaných rejstříků – vložky přednostně

4. Případ kdy hledám k. vložku –
Zobrazí se seznam parcel na vložce zapsaných a kliknutím na číslo vložky se 
dostanu ke skenovaným obrázkům

5. Zobrazí se všechny listy konkrétní 
knihovní vložky, mezi kterými mohu 
překlikávat.

Podrobné návody najdete na 
společném místě – veřejné 
knihy:
Návod k vyhledávání v PK ...
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Ukázky programu ‐ objednávky a jejich vyřizování

1. Zadám požadavek na listinu – například Z ….

2. Jestliže je listina v  digitálním archivu uložena 
ihned se zobrazí

3. Jestliže není listina v  digitálním archivu uložena, program 
vás informuje a nabídne možnost objednání 

4. V tomto případě nejprve prověřte v PA zda taková 
listina vůbec existuje a potom můžete objednat. Na 
obrazovce se vám ukáže  potvrzení objednávky. 

4. Pokud k tomu máte oprávnění, můžete objednat listinu urgentně – musíte ale 
informovat archiv tím, že  prozvoníte  tel. 2006….. 
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5. V archivu si pracovníci zobrazí platné požadavky, které si rozeberou ke zpracování. 
Urgentní listiny jsou zapsány červeně a dělají se přednostně (pokud o nich víme –
zazvoní telefon) 

6. Ve chvíli, kdy je listina připravena – dohledána a naskenována, pracovník ji uloží do 
digitálního archivu, přičemž program hlídá správnost pojmenování souboru tak, aby 
byla shodná s objednávkou.

7. Proces končí e‐mailem objednateli, ve kterém má přímý odkaz na listinu, takže stačí 
klepnout na odkaz a listina se ihned zobrazí na obrazovce.
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Závěrečný souhrn

Denně se skenuje minimálně  dalších 1200 stran  PK. Naskenované 
pozemkové knihy (ZD,ŽK)   jsou přístupné všem pracovníkům našeho 
rezortu on-line pro  případ opravy katastrálního operátu, digitalizaci map, 
informace  apod.
Průběžně se skenují vkladové i záznamové  listiny podle požadavků-
denně 120 170 žádostídenně 120-170 žádostí .
Je naskenováno  85 100 listů – 46 GB, které jsou využívány  k 
nahlédnutí nebo poskytnutí ověřené kopie.
Tyto naskenované listiny tvoří základ  budoucího digitálnímu archivu

Významnou výhodou je možnost postupně umístit naskenované knihy
do depozita Národního archivu a Státního oblastního archivu, což
přináší volnou kapacitu pro ukládání nově napadlých listin.

Jedinou vadou je zastaralý přístup některých pracovníků, kteří neumí
využít všechny výhody digitálního zpracování a nadále požadují „hard-y y ý y g p p j „
copy“.
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Naším cílem je

do konce roku 2014 dokončit úplnou digitalizaci všech PK a jejich 
přesun do depozita SOA
Ochrana  veřejných knih

Soustředit se na  digitalizaci archivu vkladových a záznamových listin
Rychlejší a lepší obsluha klientů
Zlepšení image Katastrálního úřadu
Výhoda pro pracovníky resortu: listiny on-line

Digitalizace  veřejných knih
a sbírky listin

Děkujeme za pozornost
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