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WFS služby poskytované Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava
Web Feaure Service (WFS) je štandardom vyvinutým a rozširovaným združením Open Geospatial
Consortium (OGC). Služba pracuje na princípe klient-server a umožňuje zdieľanie priestorových
údajov vo forme vektorových údajov v prostredí Internetu. Výsledkom požiadavky klienta na WFS
server sú údaje vo vektorovej podobe kódované v jazyku GML. Viac informácií o WFS je uvedených
tu: http://www.ogc.org/standards/wfs

Voľne dostupné:



ZBGIS: https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/mapove-sluzby/wfs/wfs.html
INSPIRE: https://www.geoportal.sk/sk/inspire/ukladacie-sluzby/

Spoplatnené:


ZBGIS: dostupné cez aplikáciu Produkty a služby (https://om.skgeodesy.sk/om/)

Požiadavka GetCapabilities
Táto požiadavka (request) vytvorí dokument metadát opisujúci WFS službu poskytovanú serverom.
Výsledkom požiadavky GetCapabilities je XML súbor, ktorý obsahuje informácie:
 názov (Title)
 popis (Abstract)
 typ (ServiceType)
 verzia (ServiceTypeVersion)
 URL adresa (OnlineResource)
 poskytovateľ (ServiceProvider)
 zoznam vrstiev (FeatureTypeList)
 podporované súradnicové systémy (srsName)
 podporované formáty na výstupe (outputFormat)
 obmedzenia (Constraint)
 podporované operácie (SpatialOperators, ComparisonOperators)
Tvar požiadavky na WFS server:
URL_adresa?service=WFS&request=GetCapabilities
Túto požiadavku stačí zadať do webové prehliadača (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera)
a WFS server následne vráti súbor GetCapabilities.
Príklad pre WFS službu INSPIRE Geographical Names:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_geographical_names_wfs/service.svc/get?service=WFS&req
uest=GetCapabilities
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Požiadavka DescribeFeatureType
Táto požiadavka vráti zoznam vrstiev objektov poskytovaných WFS službou a ich popis (názov,
atribúty, dátové typy).
Tvar požiadavky na WFS server:
URL_adresa?service=WFS&version=verzia&request=DescribeFeatureType
Príklad pre WFS službu Administratívne hranice:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=WFS&v
ersion=2.0.0&request=DescribeFeatureType
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Požiadavka DescribeFeatureType len pre vybranú vrstvu (typeNames) okres:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=WFS&v
ersion=2.0.0&request=DescribeFeatureType&typeNames=okres

Požiadavka GetFeature
Táto požiadavka vráti výber objektov z WFS servera vrátane hodnôt ich atribútov a geometrie.

1. Načítanie údajov
Požiadavka GetFeature vráti atribúty a geometriu všetkých objektov zvolenej vrstvy alebo
vrstiev z WFS služby:
Tvar požiadavky na WFS server:
URL_adresa?service=WFS&version=verzia&request=GetFeature&typeNames=nazov_1_vrstvy,
nazov_2_vrstvy,...
Zoznam vrstiev WFS služby je uvedený v súbore GetCapabilities v časti FeatureTypeList.
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Zoznam vrstiev vo WFS Administratívne hranice:

Upozornenie: V súbore GetCabalities v časti Constraint treba skontrolovať obmedzenie na
povolený počet načítaných objektov na jeden dopyt (CountDefault). Ak je tam uvedené napr.

, tak je možné naraz stiahnuť len 1000 objektov. V tomto prípade a tiež pri vrstvách s veľkým
počtom objektov (hlavne polygónových alebo líniových) je výhodne použiť postup uvedený
v nasledujúcej kapitole s postupným načítavaním údajov rozdeleným na viac dopytov.
Ak sa toto obmedzenie v súbore GetCapabilities nenachádza, je možné pomocou WFS služby
sťahovať ľubovoľný počet objektov. Načítanie údajov v prehliadači môže trvať dlhší čas, záleží od
počtu objektov, ich geometrie a atribútov.
Príklad požiadavky na WFS Administratívne hranice a vrstvu okres:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=WFS
&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=WFS_zbgis_administrativne_hranice_wfs:ok
res
alebo len v tvare
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=WFS
&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=okres
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Výsledok požiadavky:

Celkový počet načítaných objektov je uvedený v prvom riadku v parametri numberReturned.
Ak vrstva obsahuje veľký počet objektov, tak sa údaje v WFS servera nemusí podariť načítať.
Vtedy treba použiť postup uvedený v nasledujúcej kapitole a požiadavku rozdeliť na viac častí.

2. Načítanie údajov po častiach
a) Požiadavka GetFeature vráti objekty zvolenej vrstvy v uvedenom počte (count).
Tvar požiadavky na WFS server:
URL_adresa?service=WFS&version=verzia&request=GetFeature&typeNames=nazov_vrstvy&
count=pocet_objektov
Príklad na načítanie prvých 100 objektov vrstvy obec z WFS Administratívne hranice:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=W
FS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=obec&count=100
b) Požiadavka GetFeature vráti objekty zvolenej vrstvy od zadaného poradového čísla
(startIndex) v uvedenom počte (count):
Tvar požiadavky na WFS server:
URL_adresa?service=WFS&version=verzia&request=GetFeature&typeNames=nazov_vrstvy&
startIndex=poradove_cislo_objektu&count=pocet_objektov
Upozornenie: prvý objekt vrstvy má startIndex=0
Táto požiadavka umožňuje sťahovanie údajov z WFS po častiach, čo je výhodné pri WFS
službách obsahujúcich veľké množstvo najmä polygónových alebo líniových objektov. Treba
vždy zvážiť zadávaný počet objektov (count), ktoré má WFS služba naraz načítať. Pri
polygónových a líniových objektoch zvoliť menšie hodnoty, keďže sú zložené z väčšieho počtu
bodov (vertexov).
Príklad pre vrstvu obec z WFS Administratívne hranice:
Na začiatku je ideálne vedieť počet všetkých objektov vo zvolenej vrstve. Dá sa to určiť
pomocou požiadavky na načítanie iba hodnôt zvoleného atribútu z kapitoly 4. Výber
atribútov, ak WFS služba podporuje požiadavku propertyName. Najlepšie je zvoliť atribút id.
Tvar požiadavky pre vrstvu obec:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=W
FS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=obec&propertyName=id
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Celkový počet objektov je uvedených v prvom riadku v parametri numberReturned:

Vrstva obec obsahuje 2927 objektov, takže požiadavku na načítanie údajov je možné rozdeliť
napr. na 3 časti:
1. časť (objekty č. 1-1000):
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=W
FS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=obec&startIndex=0&count=1000
2. časť (objekty č. 1001-2000):
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=W
FS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=obec&startIndex=1000&count=1000
3. časť (objekty č. 2001-3000):
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=W
FS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=obec&startIndex=2000&count=1000
Ak by sa zadala ďalšia požiadavku na objekty od č. 3001 po 4000:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=W
FS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=obec&startIndex=3000&count=1000
, tak sa v prehliadači nenačítajú žiadne údaje a v parametri numberReturned je hodnota 0,
keďže služba obsahuje len 2927 objektov.
Výsledok požiadavky:

Podľa nulovej hodnoty parametra numberReturned sa dá zistiť, že vrstva WFS služby už
neobsahuje žiadne ďalšie objekty a nie je potrebné robiť ďalšie dopyty.
Výsledok požiadaviek po stiahnutí údajov do formátu GML a zobrazení v aplikácii QGIS cez
Layer→ Add Layer → Add Vector Layer:
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Pri bodových objektoch sa môže v požiadavka zvoliť väčší počet objektov. Príklad pre WFS
Geografické názvoslovie (celkový počet bodov viac ako 100 000):
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_geograficke_nazvoslovie_wfs/service.svc/get?service=WFS&versi
on=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=geograficky_nazov&startIndex=0&count=10000

3. Stiahnutie údajov vo vybranom formáte
Požiadavka GetFeature vráti atribúty a geometriu všetkých objektov zvolenej vrstvy alebo
vrstiev z WFS služby v zadanom formáte.
Tvar požiadavky na WFS server:
URL_adresa?service=WFS&version=verzia&request=GetFeature&typeNames=nazov_1_vrstvy,
nazov_2_vrstvy,...&outputformat=vystupny_format
Podporované výstupné formáty sú uvedené uvedený v súbore GetCapabilities v parametri
outputFormat:

Tab. 1 Vybrané výstupné formáty podporované WFS službou
Formát
URL syntax
Verzia WFS
GML 2.1.2
&outputFormat=gml2
1.0.0
GML 3.1.1
&outputFormat=gml3
1.1.0
GML 3.2.1
&outputFormat=gml32
2.0.0
CSV
&outputFormat=csv

Ak sa do URL odkazu pre požiadavku GetFeature nepridá parameter outputFormat, tak WFS
služba automaticky načíta údaje vo formáte GML vo verzii podľa tabuľky 1.
Ak sú v súbore GetCapabilities (napr. pri INSPIRE WFS Geographical Names) uvedené pri
parametri outputFormat len formáty GML v tvare:
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, tak do URL odkazu netreba zadávať outputFormat, keďže WFS služba podporuje len formát GML:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_geographical_names_wfs/service.svc/get?service=WFS&version=2
.0.0&request=GetFeature&typeNames=NamedPlace

Formát GML
Príklad požiadavky GetFeature na WFS Administratívne hranice vo verzii 2.0.0, ktorá načíta
údaje z vrstvy okres vo formáte GML verzia 3.2.1:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=
WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=okres&outputFormat=gml32
alebo len v tvare
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=
WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=okres
Príklad požiadavky GetFeature na WFS Administratívne hranice vo verzii 1.1.0, ktorá načíta
údaje z vrstvy okres vo formáte GML verzia 3.1.1:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=
WFS&version=1.1.0&request=GetFeature&typeNames=okres&outputFormat=gml3
Ak je potrebné načítané údaje z WFS servera v internetovom stiahnuť a ďalej s nimi pracovať,
tak pomocou klávesovej skratky CTRL+S sa v prehliadači otvorí okno Uložiť ako, kde treba
zadať umiestnenie, názov a formát (.gml) súboru a kliknúť na tlačidlo Uložiť:
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Stiahnuté údaje je možné zobraziť napr. v aplikácii QGIS cez Layer→ Add Layer → Add
Vector Layer:

Formát CSV
Ak WFS služba podporuje na výstupe formát CSV, je možné zadať požiadavku na načítanie
údajov z WFS servera v tomto formáte.
Príklad požiadavky GetFeature na údaje z vrstvy okres z WFS Administratívne hranice:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=
WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=okres&outputFormat=csv
Po načítaní údajov sa automaticky stiahne súbor s názvom get. Po stiahnutí je možné tento
súbor premenovať a pridať mu formát .csv:
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Stiahnuté údaje je možné zobraziť napr. v aplikácii QGIS cez Layer→ Add Layer → Add
Delimited Text Layer:

4. Výber atribútov
Ak WFS služba podporuje atribútový filter propertyName, tak požiadavka GetFeature pri jeho
použití vráti hodnoty vybraných atribútov objektov zvolenej vrstvy bez ich geometrie.
Tvar požiadavky na WFS server:
URL_adresa?service=WFS&version=verzia&request=GetFeature&typeNames=nazov_vrstvy&pr
opertyName=nazov_1_atributu, nazov_2_atributu, nazov_3_atributu,...
Názvy atribútov objektov zvolenej vrstvy je možné zistiť pomocou požiadavky
DescribeFeatureType. Príklad požiadavky DescribeFeatureType pre vrstvu obec:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=WFS
&version=2.0.0&request=DescribeFeatureType&typeNames=obec
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Príklad požiadavky na získanie hodnôt atribútov Názov_obce a Identifikačné_číslo_obce z vrstvy
obec z WFS Administratívne hranice:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=WFS
&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=obec&propertyName=Názov_obce,
Identifikačné_číslo_obce
Výsledok požiadavky:

Použitie tejto požiadavky je výhodné vtedy, ak je potrebné zistiť len hodnoty atribútov objektov
bez ich geometrie. WFS služba vtedy dokáže načítať oveľa viac údajov, keďže najväčší objem
zaberajú práve údaje o geometrii.
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5. Výber údajov podľa zvolenej oblasti
Ak WFS služba podporuje priestorové operácie s údajmi (uvedené v súbore GetCapabilities v časti
SpatialOperators), tak požiadavka GetFeature pri použití operácie BBOX vráti všetky objekty
zvolenej vrstvy, ktoré sa prekrývajú so zadanou lokalitou vyjadrenou ako bounding box (oblasť
definovaná dvoma zemepisnými šírkami a dvoma zemepisnými šírkami). Súradnice pre bounding
box (BBOX) zadávať v súradnicovom systéme WGS84 alebo ETRS89 v tvare:
URL_adresa?service=WFS&version=verzia&request=GetFeature&typeNames=nazov_vrstvy&BB
OX= φmax,λmin,φmin,λmax

Príklad pre WFS Administratívne hranice a vrstvu okres:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=WFS
&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=okres&BBOX=48.72,18.17,48.43,18.57
Výsledok požiadavky po stiahnutí údajov do formátu GML a zobrazení v aplikácii QGIS:

Požiadavka doplnená o obmedzenie na množstvo objektov (prvé 3), ktoré WFS načíta:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=WFS
&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=okres&BBOX=48.72,18.17,48.43,18.57&star
tIndex=0&count=3
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Výsledok požiadavky po stiahnutí údajov do formátu GML a zobrazení v aplikácii QGIS (WFS
vrátila len prvé tri objekty):

Zvyšné objekty sa dajú získať pomocou požiadavky v tvare:

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=WFS
&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=okres&BBOX=48.72,18.17,48.43,18.57&star
tIndex=3&count=4
Takéto rozdelenie je výhodné, ak je bounding box veľký alebo sa vo vrstve nachádza veľa
objektov a WFS služba by mohla mať problém ich naraz načítať.

6. Výber údajov podľa identifikátora
Ak je potrebné načítať iba jeden vybraný objekt, je možné použiť požiadavku GetFeatureById.
Táto požiadavka vráti atribúty a geometriu vybraného objektu zvolenej vrstvy na základe jeho
identifikátora (ID).
Tvar požiadavky na WFS server:
URL_adresa?service=WFS&version=verzia&request=GetFeature&STOREDQUERY_ID=urn:ogc:de
f:query:OGC-WFS::GetFeatureById&ID=hodnota_ID
Výhodou je, že nie je potrebné sťahovať úplne všetky objekty z danej vrstvy.
Hodnota identifikátorov (ID) objektov sa dá zistiť pomocou požiadavky z kapitoly 4. Výber
atribútov, ktorá vráti hodnoty atribútu id:
URL_WFS?service=WFS&version=verzia&request=GetFeature&typeNames=nazov_vrstvy&prop
ertyName=id
Príklad pre vrstvu okres z WFS Administratívne hranice:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=WFS
&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=okres&propertyName=id
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Výsledok požiadavky:

Ak je hodnota ID objektu známa, je možné na WFS službu odoslať požiadavku, ktorá vráti
atribúty a geometriu len zadaného objektu.
Príklad pre WFS Administratívne hranice a vrstvu okres:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=WFS
&version=2.0.0&request=GetFeature&STOREDQUERY_ID=urn:ogc:def:query:OGCWFS::GetFeatureById&ID=okres.641
Výsledok požiadavky:

Keďže len podľa samotnej hodnoty ID je ťažké identifikovať konkrétny objekt, je možné na
zistenie požadovaného objektu a jeho ID využiť iný známy atribút, napr. jeho názov. Znovu je
možné použiť požiadavku z kapitoly 4. Výber atribútov, ktorá vráti hodnoty zadaného atribútu
a s ním aj hodnoty ID prislúchajúcich objektov.
Príklad - je potrebné zistiť atribúty a geometriu okresu Bratislava II:
Ako prvé treba zistiť jeho ID podľa názvu. Na WFS server odoslať požiadavku na zistenie
hodnôt atribútov Názov_okresu:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=
WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=okres&propertyName=Názov_okre
su
Po načítaní údajov z WFS servera potom jednoducho vyhľadať v okne prehliadača objekt s
požadovaným názvom (Bratislava II), použitím klávesovej skratky CRTL+F sa otvorí
vyhľadávacieho okna, kde zadať názov okresu a po vyhľadaní skopírovať hodnotu jeho ID
(okres.642):
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Ak je hodnota ID objektu známa (okres.642), je možné na WFS službu odoslať požiadavku,
ktorá vráti všetky atribúty a geometriu tohto objektu:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=
WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&STOREDQUERY_ID=urn:ogc:def:query:OGCWFS::GetFeatureById&ID=okres.642
Výsledok požiadavky:

7. Výber súradnicového systému
Ak WFS služba podporuje viac súradnicových systémov, je možné zadefinovať, v akom
súradnicovom systému sa údaje po spracovaní požiadavky GetFeature načítajú.
Tvar požiadavky na WFS server:
URL_adresa?service=WFS&version=verzia&request=GetFeature&typeNames=nazov_vrstvy&srs
Name=kod_suradnicoveho_systemu
Ako prvé je treba pozrieť v súbore GetCapabilities parameter srsName a jeho povolené hodnoty
(AllowedValues).
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Príklad podporovaných súradnicových systémov vo WFS službe INSPIRE Geographical
Names:

Príklad požiadavky na údaje (prvých 100 objektov) z WFS služby INSPIRE Geographical
Names v súradnicovom systéme ETRS89 (kód EPSG::4258):
https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_geographical_names_wfs/service.svc/get?service=W
FS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=NamedPlace&srsname=4258&count=
100
Výsledok požiadavky:

Príklad požiadavky na údaje (prvých 100 objektov) z WFS služby INSPIRE Geographical
Names v súradnicovom ETRS89-TM34 (kód EPSG::3046):
https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_geographical_names_wfs/service.svc/get?service=W
FS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=NamedPlace&srsname=3046&count=
100
Výsledok požiadavky:
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Zabezpečené WFS služby
V prípade zabezpečených WFS služieb sú potrebné na prístup k údajom WFS servera prihlasovacie
údaje. Požiadavky sa zadávajú v rovnakom tvare ako pri nezabezpečených službách.
Po odoslaní požiadavky sa v internetovom prehliadači zobrazí okno pre overenie používateľa, kde
treba zadať prihlasovacie údaje.
Príklad požiadavky GetCapabilities pre WFS službu Vodstvo:

Spoplatnené WFS služby ZBGIS je možné objednať cez Portál Produkty a služby
(https://om.skgeodesy.sk/om/):
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