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WWW služby nad prostorovými daty hl. m. Prahy 

1. Prohlížecí služby (mapové služby) 

• Formáty: 
• WMS služby 

• ArcGIS Server MapService 

• Servery: 
• mpp.praha.eu (MHMP) 

• wgp.urm.cz (URM) 
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2. Vyhledávací služby 

CSW služby 

 

• pro všechny záznamy (Geoportál hl. m. Prahy): 
http://wgp.urm.cz/geoportal/csw?request=Getcapa
bilities&service=csw 

 

• pro vybrané záznamy (Národní geoportál INSPIRE): 
http://wgp.urm.cz/csw/proxy.ashx?http://wgp.urm
.cz/geoportal/csw?request=Getcapabilities&service
=csw 

 

 



21. Konference GIS Esri v ČR, 24.-25.10.2012 

WWW služby nad prostorovými daty hl. m. Prahy 

1. Prohlížecí služby (mapové služby) 

2. Vyhledávací služby 

3. Geoprocessingové služby (pilotně) 

 



21. Konference GIS Esri v ČR, 24.-25.10.2012 

WWW služby nad prostorovými daty hl. m. Prahy 

1. Prohlížecí služby (mapové služby) 

2. Vyhledávací služby 

3. Geoprocessingové služby (pilotně) 

4. Dotazovací služby 

 

 



21. Konference GIS Esri v ČR, 24.-25.10.2012 

WWW služby nad prostorovými daty hl. m. Prahy 

1. Prohlížecí služby (mapové služby) 

2. Vyhledávací služby 

3. Geoprocessingové služby (pilotně) 

4. Dotazovací služby 

 

5. Stahovací služby (WFS) 

 



21. Konference GIS Esri v ČR, 24.-25.10.2012 

WWW služby nad prostorovými daty hl. m. Prahy 

Prohlížecí služby 
(ArcGIS Server) 

Dotazovací služby 
(ArcGIS Geoportal 

Server) 

Dotazovací služby 
(PHP server) Georeport 

(Jasper Server) 

Centrální 
datový sklad 

eShop 
(ArcGIS Interoperability 

extension) 
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Dotazovací služby 

Proč? 

• Obecné zpřístupnění centrálního datového skladu 
pro vývojáře www aplikací 

• Standardizace a zjednodušení administrace 

• Standardizace vývoje aplikací 

• Zvýšení bezpečnosti 

Užití? 

• Přístup k neprostorovým datům 

• Dotazy na prostorová data bez požadavku na 
mapu 

• Výhodný doplněk k prohlížecím službám 

 

    Georeporty 

 Veřejné zakázky 

   Lokalizace dokumentů 

    Digitální archiv 

  Limity využití území 

       Informace o nemovitostech 

 Telefonní seznam 

   Agendy a evidence 
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Testování XML API 

• Vývoj jednoduchého XML API 

• Účelové, nestandardizované 

 

Výhody: 

• Snadná tvorba (skriptování PHP) 

• Snadné použití, velký potenciál 

 

Nevýhody: 

• Omezené množství „služeb“ 

• Nízká bezpečnost 
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Nové požadavky 

• Více vývojářů třetích stran 
Standardizace 

Bezpečnost 

• Růst složitosti dotazů 
Komplexní (složené) objekty 

Prostorové dotazování 

• Zpřístupnění celého disponibilního obsahu DB 
Georeporty, mapové aplikace 

• Zkvalitnění způsobu administrace 
Konfigurace, ne skriptování 

Uživatelské rozhraní 

Mapový portál 

• Hledání objektů 

• Kombinované informace o objektech 

 

Digitální repositář 

• Usnadnění lokalizace archivních dokumentů 

 

Dílčí pravidelná výměna dat 

• Pilotní aplikace 
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Dotazovací služby 

• XML-RPC standard 

• Škálování přístupu k dotazům a DB objektům 
• Anonymní uživatelé 

• Registrovaní uživatelé 

• Obecné DB dotazy 

• Uložené parametrické dotazy 

• Synchronní/Asynchronní  volání 

• ZIP komprimace odpovědí 

Adresa služby: 

• http://app.urm.cz/ws/RPC2 

 

Popis  a dokumentace: 

• http://app.urm.cz/ws/index.html 
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Volání služby 

1. autentizace uživatele 

 

Metoda authenticate  

 

Parametry 

• uživatelské jméno přidělené správcem služby.  

• heslo (hashované MD5) 

Odpověď 

• hodnota SessionId 
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Volání služby 

1. autentizace uživatele 

2. dotaz na databázové objekty 

 

Metody 

• getschema – vrací seznam všech uložených dotazů a 
přístupných databázových objektů 

• getstoredqueryresult – volání uloženého dotazu 

• getcomposedqueryresult – volání obecného 
databázového (SQL) dotazu 
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Volání služby 

1. autentizace uživatele 

2. dotaz na databázové objekty 

 

Metoda getstoredqueryresult  

Parametry: 
• SessionId – id session vrácené metodou authenticate. 

• Query ID – id uloženého dotazu (zjištěného metodou 
getstoredqueryresult) 

• Rows – počet záznamů, které mají být na výstupu 

• Offset – pořadí prvního záznamu na výstupu (stránkování od) 

• XMLParametry – XML se strukturou interních parametrů 
dotazu 

Odpověď: 

• XML – výpis výsledku dotazu 
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Volání služby 

1. autentizace uživatele 

2. dotaz na databázové objekty 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<request> 
 <numrows>500</numrows> 
 <offset>0</offset> 
 <cols> 
  <c> 
   <name>OBJECTID</name> 
   <code>URK_CUR.URK_STAVEBNIUZAVERY_P.OBJECTID</code> 
  </c> 
  <c> 
   <name>PRVEK</name> 
   <code>URK_CUR.URK_STAVEBNIUZAVERY_P.PRVEK</code> 
  </c> 
  <c> 
   <name>DETAILNI_POPIS</name> 
   <code>URK_CUR.URK_STAVEBNIUZAVERY_P.DETAILNI_POPIS</code> 
  </c> 
 </cols> 
 <tables> 
  <table name="URK_CUR.URK_STAVEBNIUZAVERY_P" /> 
 </tables> 
 <joins/> 
 <groupby/> 
 <orderby/> 
 <where><![CDATA[ 
sde.st_intersects(shape,sde.st_polyfromtext(\'POLYGON  (( -735464.77020000 -1044491.86010000, -735464.95000000 -1044491.38990000, -

735465.15000000 -1044490.91010000, -735464.77020000 -1044491.86010000))\',2))=1 
 ]]></where> 
 <having/> 
 <params/> 
</request> 
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Volání služby 

1. autentizace uživatele 

2. dotaz na databázové objekty 

 

Metoda getcomposedqueryresult  

Parametry: 

• SessionId – id session vrácené metodou 
authenticate. 

• XMLRequest – XML se strukturou SQL dotazu a 
parametrů výstupu 

Odpověď: 

• XML – výpis výsledku dotazu 

Prvky XML Requestu 
 
<numrows> - počet záznamů, které mají být na výstupu 
<offset> - pořadí prvního záznamu na výstupu (stránkování od) 
<cols> - definice sloupců, které mají být na výstupu 
 <c order="1"> - sloupec 1 podle pořadí 
  <name>UZIVJMENO</name> - jméno sloupce (alias) 
  <code>URK_CUR.URK_STAVEBNIUZAVERY_P.PRVEK</code> - databázové jméno sloupce 
<tables> - seznam tabulek 
 <table name="URK_CUR.URK_STAVEBNIUZAVERY_P" /> - název tabulky 
<joins> - databázová spojení tabulek 
 <join joinedtable="TYP_UZAVER" left="URK_STAVEBNIUZAVERY_P.TYP" right=" URK_STUZ.TYP " type="LEFT" /> 
<groupby> - popis GROUP BY klauzule 
 <gb column="URK_STAVEBNIUZAVERY_P.TYP" /> 
<orderby>  - popis GROUP BY klauzule 
 <ob column=" URK_STAVEBNIUZAVERY_P.TYP" /> 
<where> - definice podmínky WHERE 
<![CDATA[ 
sde.st_intersects(shape,sde.st_polyfromtext(\'POLYGON  (( -735464.77020000 -1044491.86010000, -735464.95000000 -1044491.38990000, -735465.15000000 -1044490.91010000,))\',2))=1 
 ]]> 
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Volání služby 

1. autentizace uživatele 

2. dotaz na databázové objekty 

3. deautentizace 

 

Metoda deauthenticate.  

Parametry: 

• SessionId – id session vrácené metodou 
authenticate. 

Odpověď: 

• hodnota 1 
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V přípravě 

• asynchronní transakce 

• zavedení GML jako alternativy pro WKID 

• podpora souřadnicového systému WGS84 a 
obousměrné transformace WGS-84 <-> S-JTSK 

 

 

• WFS stahovací služby 

 

 



Otázky, diskuse 

Jiří Čtyroký 

Útvar rozvoje hl. m. Prahy 

ctyroky@urm.praha.eu 
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