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Motivace 

• (GIS Ostrava 2015): Janečka, K.: 3D katastr v Česku – utopie,
či reálná budoucnost?

• Reakce z pléna: Jak jsou v kat. mapě zakresleny tyto budovy,
ve kterých jsou navíc vymezeny bytové jednotky?



Právní prostor 

• Právním prostorem rozumíme 3D prostorovou jednotku
definovanou v mezinárodní normě ISO 19152:2012 Model
Domény Správa Pozemků (Land Administration Domain
Model; LADM).

• Podle ISO 19152:2012 je 3D prostorová jednotka jednotlivý
objem (nebo více dílčích objemů) prostoru.

• Možnost evidence právních prostorů je podstatou
3D katastru nemovitostí.



Cíle 

• Využít (existující) 3D BIM model:
1. pro odvození právního prostoru bytu.

2. pro odvození všech právních prostorů konkrétního vlastníka.

3. pro přidání atributových informací o vlastnictví.

• Použít open source SW pro uložení, dotazování a vizualizaci
získaných právních prostorů.



Postup zpracování

Dotazování a vizualizace v QGIS

Transformace do PostgreSQL/PostGIS

Export do IFC

Vymezení právních prostorů v BIM

Vytvoření BIM modelu



Vytvoření BIM modelu 

• 3D model byl vytvořený na základě půdorysů podlaží.



Vymezení právních prostorů v BIM 

• Využita komponenta Prostor (Space).
• Reflektuje platnou legislativu ČR.
• Přidány uživatelem definované atributy o vlastnictví.



Export do formátu IFC

• Využit formát IFC 2x3.



Transformace dat do PostgreSQL/PostGIS

• Z IFC souboru načteny pouze právní prostory.
• Hlavním bodem transformace byl převod geometrie CSG -> BSR
• Geometrie právních prostorů uložena v tabulce IfcSpaces.



Dotazování a vizualizace v QGIS

• Vizualizace právních prostorů.



Dotazování a vizualizace v QGIS

• Vizualizace právního prostoru odpovídající konkrétnímu bytu.



Dotazování a vizualizace v QGIS

• Vizualizace všech právních prostorů konkrétního vlastníka (byt, 
garáž, sklep).



Závěr

• Vhodné využívat data BIM tak, aby z toho profitovala celá
společnost.

• BIM lze využít mj. pro definici/odvození právních prostorů
bytů.

• Předložený princip může sloužit jako inspirace pro naplnění
schválené Strategie pro zavádění metody BIM v České
republice -> Využití BIM pro potřeby 3D katastru
nemovitostí (přesnější evidence bytů).



Děkuji Vám za pozornost!


