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Webové mapové služby ÚGKK SR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) zabezpečuje sprístupnenie údajov ZBGIS
a katastra nehnuteľností aj prostredníctvom webových služieb WFS (Web Feature Service) a WCS
(Web Coverage 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 službách WFS nájdete na stránke
https://www.ogc.org/standards/wfs .
WCS je tiež štandardom vyvinutým a rozširovaným združením Open Geospatial Consortium (OGC).
Služba pracuje na princípe klient-server a umožňuje zdieľanie priestorových údajov vo forme
coverage v prostredí internetu. Výsledkom požiadavky klienta na WCS server sú coverage údaje,
distribuované vo formátoch GeoTIFF, HDF a iné.
Viac informácií o službách WCS nájdete na stránke https://www.ogc.org/standards/wcs .
Dostupné webové mapové služby poskytované ÚGKK SR nájdete na stránkach
https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/mapove-sluzby/mapove-sluzby.html a
https://www.geoportal.sk/sk/inspire/ukladacie-sluzby/. Spoplatnené WFS služby sú dostupné cez
aplikáciu Produkty a služby https://om.skgeodesy.sk/om/.
Pri tvorbe návodu bol použitý QGIS verzia 3.12.0-2 (29.2.2020), ktorú je možné spolu s ostatnými
verziami stiahnuť bezplatne na stránke https://qgis.org/downloads/.
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1. WFS
1.1 Pripojenie
a) Pridať vrstvu WFS
Prvý spôsobom, ako pripojiť WFS službu do aplikácie QGIS, je použiť funkciu Add WFS Layer,
ktorá sa nachádza v hlavnom menu v paneli Layer→ Add Layer:

Otvorí sa okno Data Sorce Manager|WFS/OGC API - Features, kde kliknúť na tlačidlo New:
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Následne sa otvorí okno Create a New WFS Connection, kde vyplniť potrebné parametre a
kliknúť na tlačidlo OK:
 Name - zadať názov služby
 URL - zadať URL adresu služby
 Authentification - v prípade zabezpečených služieb v záložke Basic zadať používateľské
meno (User name) a heslo (Password)
 Version - vybrať verziu služby (Maximum)
 Max. number of features - zadať limit na maximálny počet stiahnutých objektov z WFS
servera na jeden dopyt. Ak sa políčko nechá nevyplnené, žiadny limit nebude nastavený
Niektoré WFS služby ale môžu mať tento limit (napr. 1000) nastavený už na strane
servera.

Následne sa WFS služba pripojí do QGIS. Pre pridanie do projektu treba v okne Data Sorce
Manager| WFS/OGC API - Features kliknúť na tlačidlo Connect a načíta sa zoznam všetkých
vrstiev WFS služby. Ak sa po stlačení Connect objaví okno Custom Certifikate Configuration, tak
označiť políčko Save SSL server exception a kliknúť na tlačidlo Save & Ignore. Zo zoznamu vrstiev
vybrať požadovanú vrstvu/vrstvy, ktoré treba zobraziť v projekte. Políčko Only request features
overlapping the view extent nechať neoznačené V časti Coordinate Reference System je
uvedený súradnicový systém, v ktorom sa údaje z WFS servera načítajú. Po kliknutí na tlačidlo
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Change je ho možné zmeniť a vybrať iný súradnicový systém, ak WFS podporuje viac
súradnicových systémov. Otvorí sa okno Coordinate Reference System Selector, kde sú v okne
Recently Used Coordinate Refernce Systems uvedené podporované súradnicové systémy.
Požadovaný súradnicový systém treba označiť ľavým tlačidlom myši a potom kliknúť na tlačidlo
OK. Nakoniec kliknúť na tlačidlo Add:

Následne sa vybrané vrstvy z WFS služby pridajú do projektu:

Pri WFS s väčším počtom objektov môže načítanie údajov chvíľu trvať.
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b) WFS 2.0 Client
WFS službu verzie 2.0 je možné do aplikácie QGIS pripojiť aj pomocou nástroja WFS 2.0 Client.
Tento nástroj je potrebné najprv do QGIS nainštalovať. V hlavnom menu v paneli
Plugins→Manage and Install Plugins vybrať All a do vyhľadávacie okna Search zadať názov
nástroja a po jeho vyhľadaní kliknúť na tlačidlo Install plugin:

Nainštalovaný nástroj sa nachádza v paneli Web v hlavnom menu:

Po spustení tohto nástroja sa otvorí okno WFS 2.0 Client, kde do políčka WFS 2.0
OnlineResource treba zadať URL adresu WFS služby. V prípade zabezpečených služieb označiť
políčko Authentification a vyplniť používateľské meno (Username) a heslo (Password) a potom
kliknúť na tlačidlo GetCapabilities:
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Ak by sa po stlačení tlačidla GetCapabilities objavilo okno Certificate validation error, tak ho
stačí zatvoriť po kliknutí na tlačidlo Yes. Následne sa v časti FeatureTypes načíta zoznam
všetkých vrstiev z WFS služby, z ktorých treba vybrať požadovanú vrstvu. V políčku
FeatureLimit je možné zadať limit na maximálny počet stiahnutých objektov z WFS servera
na jeden dopyt. Ak sa políčko nechá nevyplnené, žiadny limit nebude. Niektoré WFS služby
ale môžu mať tento limit (napr. 1000) automaticky nastavený už na strane servera, vtedy do
políčka pre Featurelimit skúsiť zadať vyššiu hodnotu (napr. 5000 alebo viac, podľa počtu
objektov v danej vrstve WFS). V políčku SRS je možné zadať súradnicový systém, v ktorom
sa údaje načítajú. Ak sa políčko nechá nevyplnené, údaje sa načítajú v súradnicovom systéme
WFS, v ktorom sú publikované (odporúčané riešenie). Nakoniec kliknúť na tlačidlo
GetFeatures:
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Poznámka: WFS služby ZBGIS a ESKN sú publikované v súradnicovom systéme S-JTSK
(EPSG::5514) a INSPIRE v ETRS89 (EPSG::4258).
Výsledok požiadavky na WFS server zobrazený v mapovom okne:

Pri WFS s väčším počtom objektov môže načítanie údajov chvíľu trvať.
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V nástroji WFS 2.0 Client je možné nastaviť predvolenú WFS službu, ktorej URL adresa sa
automaticky nastaví pri spustení tohto nástroja. V hlavom menu kliknúť na panel Web →
Web 2.0 Client→Config:

Otvorí sa okno WFS 2.0 Client – Config, kde do políčka Default WFS zadať URL adresu predvolenej
WFS služby, do políčka Default FeatureLimit zadať limit na maximálny počet stiahnutých objektov
z WFS servera na jeden dopyt a kliknúť na tlačidlo Save:

Tento postup je výhodné použiť, ak je potrebné sa často pripájať na rovnakú WFS službu.

10

1.2 Načítanie vybraných atribútov
V aplikácii tiež je možné zadať špecifický dopyt (query) v jazyku SQL, ktorý aplikácia odošle na WFS
server a podľa nej server vráti zvolené objekty a ich atribúty. Po nastavení parametrov pripojenia
na WFS službu a výbere vrstvy podľa postupu, uvedeného v predchádzajúcej kapitole 1.1 bod a),
treba v okne Data Sorce Manager| WFS/OGC API – Features kliknúť na tlačidlo Build query:

Otvorí sa okno SQL Query Composer, kde do políčka SQL Statement treba zadať dopyt, ktorý sa
odošle na WFS server. Tvar SQL dopytu v prípade načítania všetkých atribútov z vybranej vrstvy
uvedenej v políčku Table(s): SELECT * FROM nazov_vrstvy. Zoznam všetkých atribútov danej vrstvy
WFS služby je možné prezrieť v rozbaľovacom zoznamu Columns. Ak je potrebné načítať napr. len 3
vybrané atribúty, treba ich zapísať do políčka Columns alebo priamo do dopytu v políčku SQL
Statement. SQL dopyt bude mať potom tvar: SELECT nazov_atributu_1, nazov_atributu_2,
nazov_atributu_3 FROM nazov_vrstvy . Po zadaní SQL dopytu kliknúť na tlačidlo OK.
Príklad pre vrstvu geograficky_nazov z WFS služby ZBGIS – Geografické názvoslovie:
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Pre načítanie údajov a pripojení vrstvy do projektu, treba v okne Data Sorce Manager| WFS/OGC
API – Features kliknúť na tlačidlo Add.
Výsledok zadaného dopytu po otvorení atribútovej tabuľky danej vrstvy v paneli Layers:
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1.3 Načítanie údajov podľa zvolenej oblasti
V prípade, ak je potrebné načítať iba objekty patriace do určitej priestorovej oblasti, je možné pri
WFS službách verzia 2.0 použiť nástroj WFS 2.0 Client. Postup pripojenia WFS pomocou tohto
nástroja je detailne popísaný v kapitole 1.1 bod b) s tým, že v tomto prípade sa využije aj funkcia
Bounding Box Filter. Na načítanie údajov z WFS servera sa tak použijú súradnice pre Bounding Box
(oblasť definovaná dvoma zemepisnými šírkami a dvoma zemepisnými šírkami), ktorý ohraničuje
mapové okno:

Súradnice pre Bounding Box musia byť v súradnicovom systéme, ktorý podporuje WFS služba.
WFS server potom vráti všetky objekty zvolenej vrstvy, ktoré sa pretínajú so zadanou lokalitou.
Postup:
Do projektu pripojiť vrstvu (hranice lokality), podľa ktorej sa budú objekty z WFS vyberať. Detailne
sa na ňu priblížiť (na celú šírku mapového okna) alebo sa v mapovom okne približne nastaviť na
požadovanú lokalitu. Nastavený súradnicový systém mapového okna (uvedený v pravom dolnom
rohu) musí byť rovnaký ako vrstva z WFS služby, z ktorej sa údaje budú načítavať:

Poznámka: WFS služby ZBGIS a ESKN sú publikované v súradnicovom systéme S-JTSK (EPSG::5514)
a INSPIRE v ETRS89 (EPSG::4258).
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Následne spustiť nástroj WFS 2.0 Client, pripojiť požadovanú vrstvu z WFS služby a označiť políčko
Use current Extent as Bounding Box Filter. Vtedy sa automaticky vyplnia súradnice pre Bounding Box
podľa súradníc rohov nastaveného mapového okna.
Príklad pre vrstvu CadastralParcel z WFS služby INSPIRE – Buildings:

Výsledok požiadavky na WFS server zobrazený v mapovom okne:
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Poznámka: Pri WFS službách s veľkých množstvom najmä polygónových objektov, ako je napr. aj
katastrálna mapa, je výhodné sťahovať údaje po menších lokalitách a s nastaveným filtrom
FeatureLimit rovným napr. 5000.

1.4 Výber objektov v atribútovej tabuľke
Atribútovú tabuľka obsahuje zoznam všetkých objektov pripojenej vrstvy WFS služby a ich atribúty.
Tabuľku je možné zobraziť po kliknutí pravým tlačidlom myši na pripojenú vrstvu WFS v paneli
Layers a následne vybratím možnosti Open Attribute Table:

Otvorí sa tabuľka, kde sú zobrazené všetky atribúty načítaných objektov. Po označení
riadku/riadkov v tabuľke ľavým tlačidlom myši sa daný objekt v mape zvýrazní:
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Pre detailné priblíženie kliknúť pravým tlačidlom myši na vybraný riadok v tabuľke a zvoliť možnosť
Zoom to Feature:

Alebo použiť ikonku
(Zoom map to selected rows) z panelu nástrojov atribútovej tabuľky a
objekt sa následne v mapovom okne priblíži:

Na vyhľadanie požadovaných objektov podľa zvoleného atribútu alebo viacerých atribútov je možné
použiť funkciu Advanced Filter (Expression), ktorá sa nachádza v ľavej dolnej časti okna s atribútovou
tabuľkou:
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Otvorí sa okno Expression Based Filter, kde treba zadať podmienku na vyhľadanie objektov a kliknúť
na tlačidlo OK.
Príklad pre vyhľadanie okresov Banská Bystrica a Zvolen z WFS služby ZBGIS - Administratívne
hranice:

Výsledok zadanej podmienky:
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Pre výber vyhľadaných objektov a ich zvýraznenie v mapovom okne, kliknúť pravým tlačidlom myši
na riadok v tabuľke a zvoliť možnosť Select All:

Výsledok:

Takto vybrané objekty bude následne možné vyexportovať do zvoleného formátu priestorových
údajov podľa postupu uvedeného v nasledujúcej kapitole.

1.5 Export údajov
Stiahnuté údaje z WFS služby je možné vyexportovať do zvoleného formátu (napr. GML,
GeoPackage, ESRI Shapefile a iné).
a) Export všetkých údajov:
V paneli Layers kliknúť pravým tlačidlom myši na pripojenú vrstvu WFS služby a vybrať
Export→Save Features As:
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Otvorí sa okno Save Vector Layer as, kde treba vyplniť potrebné parametre a kliknúť na
tlačidlo OK:
 Format – vybrať formát výstupného súboru
 File name - zadať názov a umiestnenie výstupného súboru
 Layer name – zadať názov vrstvy (platí napr. pre formát GeoPackage)
 CRS – vybrať súradnicový systém, v kom sa uložia údaje
 Select fields to export and their export options – označiť atribúty, ktoré sa budú
nachádzať vo výstupnom súbore

b) Export vybraných údajov:
Ako prvý krok treba vybrať požadované objekty podľa postupu uvedeného v kapitole 1.4 Výber
objektov v atribútovej tabuľke. Príklad vybraných objektov v atribútovej tabuľke:
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Ak sú požadované objekty vybrané, tak v paneli Layers kliknúť pravým tlačidlom myši na
pripojenú vrstvu WFS služby a vybrať Export→Save Selected Features As:

Otvorí sa okno Save Vector Layer as, kde treba vyplniť potrebné parametre a kliknúť na
tlačidlo OK:
 Format – vybrať formát výstupného súboru
 File name - zadať názov a umiestnenie výstupného súboru
 Layer name – zadať názov vrstvy (platí napr. pre formát GeoPackage)
 CRS – vybrať súradnicový systém, v kom sa uložia údaje
 Save only selected features – políčko musí byť označené
 Select fields to export and their export options – označiť atribúty, ktoré sa budú
nachádzať vo výstupnom súbore
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2. WCS
2.1 Pripojenie
Na pripojenie WCS služby do aplikácie QGIS treba v hlavnom menu kliknúť na panel Layer→
Add Layer → Add WCS Layer:

Otvorí sa okno Data Sorce Manager| WCS, kde kliknúť na tlačidlo New:
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Následne sa otvorí okno Create a New WCS Connection, kde vyplniť potrebné parametre a kliknúť
na tlačidlo OK:
 Name - zadať názov služby
 URL - zadať URL adresu služby
 Authentification - v prípade zabezpečených služieb v záložke Basic zadať používateľské
meno (User name) a heslo (Password)

Následne sa WCS služba pripojí do QGIS. Pre pridanie do projektu treba v okne Data Sorce Manager|
WCS kliknúť na tlačidlo Connect a načíta sa vrstva coverage WCS služby, ktorú treba označiť kliknutím
myšou. V časti Coordinate Reference System je uvedený súradnicový systém, v ktorom sa údaje
načítajú z WCS servera. Po kliknutí na tlačidlo Change je ho možné zmeniť a vybrať iný súradnicový
systém, ktorý WCS podporuje. Otvorí sa okno Coordinate Reference System Selector, kde sú v okne
Recently Used Coordinate Refernce Systems uvedené podporované súradnicové systémy.
Požadovaný súradnicový systém treba označiť ľavým tlačidlom myši a potom ešte kliknúť na tlačidlo
OK:
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V časti Format vybrať formát coverage. Nakoniec kliknúť na tlačidlo Add:
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Následne sa vrstva pridá do projektu:

Načítanie údajov zo servera môže trvať dosť dlhý čas, závisí to do veľkosti zdrojových dát.
Poznámka: Informácie o správnom nastavení súradnicových systémov a transformácií používaných
na území Slovenska sú uvedené v návode Súradnicový systém S-JTSK[JTSK03] v QGIS
(https://www.geoportal.sk/files/gz/s-jtsk_jtsk03_v_qgis.pdf).

2.2 Export údajov
Stiahnuté údaje z WCS služby je možné vyexportovať do zvoleného rastrového formátu (napr.
GeoTIFF). V paneli Layers treba kliknúť pravým tlačidlom myši na pripojenú vrstvu WCS a vybrať
Export→Save As....

Otvorí sa okno Save Raster Layer as, kde treba vyplniť potrebné parametre a kliknúť na tlačidlo OK:
 Output mode – označiť Raw data
 Format – vybrať formát výstupného rastra (napr. GeoTIFF)
 File name – zadať umiestnenie a názov výstupného rastra
 CRS – vybrať súradnicový systém
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3. Informácie o službe
Podrobné informácie o samotnej webovej službe sa dajú zistiť tak, že v paneli Layers kliknúť pravým
tlačidlom myši na pripojenú vrstvu WFS alebo WCS a vybrať Properties:
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Otvorí sa okno Layer Properties, kde sa v časti Information dajú zistiť detailné informácie
o webovej službe od jej poskytovateľa, napríklad:
 názov (Name)
 zdroj (Source)
 verzia (Version)
 typ geometrie objektov (Geometry)
 súradnicový systém (CRS)
 atribúty (Fields)
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Druhou možnosťou, ako získať informácie o WFS alebo WCS službe, je použiť požiadavku (request)
GetCapabilities, ktorá vytvorí dokument metadát opisujúci WFS službu poskytovanú serverom.
Tvar požiadavky pre WFS službu:
URL_adresa?service=WFS&request=GetCapabilities
Tvar požiadavky pre WCS službu:
URL_adresa?service=WCS&request=GetCapabilities
Túto požiadavku stačí zadať do webové prehliadača (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera)
a server následne vráti súbor GetCapabilities.
Príklad pre WFS Administratívne hranice:
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get?service=WFS&re
quest=GetCapabilities
Podrobné metadáta o službe je možné nájsť v aplikácii Metainformačný systém ZBGIS.
Príklad pre vyhľadanie metadátového záznamu WFS služby Geografické názvoslovie:

Kompletný metadátový záznam je možné zobraziť po kliknutí na tlačidlo Detailný výpis.
Po kliknutí na tlačidlo XML je ho možné zobraziť a stiahnuť vo formáte XML.
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Ukážka detailného výpisu metadát:
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