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Abstrakt: 

     Předmětem této práce je vizualizace vybraných turistických cesty ostrova Lanzarote 
v mapové aplikaci Gogole Earth, zajištění jednotné správy dat a umožnění jejich 
automatické aktualizace pomocí vytvořené databáze. Mapová aplikace obsahuje informace 
o zajímavostech a vlastnostech turistických stezek i o samotném ostrově, dále poskytuje 
tématickou mapu náročnosti cest. Vytvořené mapy umožňují informovat uživatele 
dopředu, tak aby si mohl cestu dobře naplánovat a zabránil případným komplikacím kvůli 
neinformovanosti. Součástí práce jsou i webové stránky, které obsahují větší množství 
údajů o kulturních a přírodních památkách na turistických cestách, a především obsahují 
odkazy na mapy, které se zobrazí v již zmíněné aplikaci Gogole Earth. Cílem práce je 
poskytnout co největší množství informací o turistických stezkách, a tím tak zvýšit 
cestovní ruch na ostrově Lanzarote. 

 

 

Keywords: 

Lanzarote, PostGIS, GeoServer, Google Earth, KML, SLD, placemark descriptions, 
tourist way, severity 

 
 

Abstract: 

 The main point of this thesis is visualisation of touristic routes which are situated on 
Lanzarote island. This visualisation is made via Google Earth map application. Created 
database provides uniformed data administration and possibility of its automatical 
actualization. The map application consists of information of interesting and characteristic 
things of touristic routes and also contains information about the island itself. The map 
application offers thematical map of difficulty of routes. Created maps should be used to 
inform users into the future - to improve the process of trips planning and to prevent 
relevant complication due to disinformation. Web pages are also part of this thesis. Web 
pages consist of more information about cultural and natural sightseeings on the touristic 
routes. There are links pointing to the maps of Google Earth application. The point of this 
thesis is to offer the biggest amount of information about touristic routes - everything 
should lead to increase tourism on Lanzarote island. 
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Seznam zkratek 
 

BSD licence Berkeley Software Distribution, umožňuje volné šíření 

licencovaného obsahu 

DEM Digital Elevation Model – digitální model povrchu 

ERA model model představuje Relace Entit včetně popisných Atributů 

EWV Europäische Wandervereinigung  

 (Evropská asociace turistických klubů) 

FEDME La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

 (Španělská federace vysokohorských sportů) 

GIS Geografický Informační Systém 

GNU GNU's Not Unix, svobodný software 

HTML HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext 

JSP  JavaServer Pages. Technologie založená na Javě, která umožňuje 

vývoj dynamických webových stránek.  

KML Keyhole Markup Language, formát souborů používaný k 

zobrazení zeměpisných dat v prohlížečích zeměkoule  

KMZ komprimovaná verze textového souboru KML 

M.I.D.E. Método de Información De Excursiones 

OGC Open Geospatial Consortium 

SLD Style Layer Descriptor – popis stylu zobrazení 

SŘBD = DBMS Systémů Řízení báze dat (database management system) 

SQL Structured Query Language, strukturovaný dotazovací jazyk 

TIN Triangulated irregular network, nepravidelná trojúhelníková sít 

ULPGC Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

WFS Web Feature Service, umožňuje sdílení geografické informace 

ve formě vektorových dat v prostředí Internetu 

WMS Web Map Service, umožňuje sdílení geografické informace 

ve formě rastrových map v prostředí Internetu 

XML Extensible Markup Language, rozšiřitelný značkovací jazyk 
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1 Úvod 
 

Tato práce vznikla ve spolupráci s fakultou geografie na Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria (ULPGC), kde jsem v rámci zahraničního studijního programu Erasmus 

poznala vynikajícího geografa Alejando González – vedoucího projektu: Informační 

panely turistických cest na Lanzarote. Celá práce pojednává o webové vizualizaci 

turistických cest na ostrově Lanzarote, která navazuje na zmíněný projekt. Tento projekt se 

realizoval v roce 2008 na ULPGC, jeho hlavním cílem bylo nabídnout turistům ostrova 

shrnující informace, sdělit kompletně a detailně hlavní hodnoty životního a kulturního 

prostředí některých hlavních turistických cest na Lanzarote. Proto i webová vizualizace 

těchto informací je velmi vhodná pro turisty, kteří plánují navštívit některou z nabízených 

cest a zjistit veškeré informace předem. Velkým přínosem práce je i možnost představit 

krásy nejen turistických cest, ale i celého ostrova těm, kteří nemají prostředky k osobnímu 

poznání ostrova, ale rádi se informují o turistických zajímavostech ze svého domova. Díky 

možnostem internetu je v poslední době velmi populární používat online mapy. Uživatel 

rychle a téměř bez finančních nákladů prozkoumává svět a díky 3D vizualizacím je i tento 

způsob „cestování“ velmi zábavný. Pro vizualizaci turistických cest bylo zvoleno prostředí 

Google Earth, které je velice oblíbené z pohledu uživatele internetu. Jedná se o vynikající 

aplikaci pro prohlížení map celé Země, plánování cest. Nabízí nepřeberné množství 

fotografií, 3D budovy známých měst, zjištění nabídky místních hotelů, včetně kontaktů, 

zobrazení hvězdné oblohy atd. Z těchto důvodů jsem zvolila program Google Earth, neboť 

vizualizace turistických cest má sloužit právě k plánování a prohlížení fotografií a 

leteckých snímků celého ostrova. 

 

Cílem práce je vizualizovat nejen informace, které se nachází na informačních panelech, 

ale i tématické znázornění náročnosti cest. Náročnost cest se vypočítá na základě 

dostupných dat a zejména se zohledněním evropské standardizace. Dalším úkolem je 

zajistit jednotnou správu dat a možnost další aktualizace dat prostřednictvím databáze. Tím 

je i v podstatě naznačen celý postup práce: databáze – mapový server – Google Earth. 

Ze všech možných nabídek byly pro práci zvoleny pro svoji volnou dostupnost Open 

Source aplikace: databázový systém PostgreSQL s nadstavbou PostGIS a mapový server 

GeoServer, který umožňuje exportovat data do formátu, který lze zobrazit v prostředí 

Google Earth. GeoServer byl vybrán především z důvodu jednodušší instalace a obsluhy 

oproti nejrozšířenější obdobné freeware aplikaci UMN MapServer. PostgreSQL byl zvolen 
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z důvodu jeho dlouholetého aktivního vývoje, spolehlivosti, bezpečnosti, a v neposlední 

řadě díky možnosti rozšíření PostGIS, který podporuje geografické informační systémy. 

Jednotlivá data (cesty a body) byla vytvořena vektorizováním nad rastrem (orofotomapou) 

pomocí nástroje Create New Feature komerčního software ArcMap. 

 

Práce je rozdělena do sedmi kapitol. V následující kapitole se čtenář seznámí s ostrovem 

Lanzarote, podrobnější informace získá pomocí interaktivní mapy na Google Earth. 

Třetí kapitola pojednává o možnostech klasifikace náročnosti turistických cest. Zaměřuje 

se jednak na klasifikaci využitou na informačních turistických panelech a dále pak 

na vlastní výpočet náročnosti a klasifikaci. Obě možnosti klasifikace se opírají o evropskou 

standardizaci, která je v této kapitole popsána. 

Čtvrtá kapitola je zaměřená na kartografické interpretační metody, zejména na liniové 

znaky a barvu. Rovněž je objasněn výběr kartografického vyjádření náročnosti turistických 

cest. 

Ve páté kapitole se lze dočíst, jak spravovat data v PostgreSQL s nadstavbou PostGIS. 

Blíže jsou popsány kroky, které vedou ke správě geodat turistických cest. 

V šesté kapitole je rozvedena možnost dynamické vizualizace GeoServeru v prostředí 

Google Earth. Je zde vysvětlena architektura a práce v GeoServeru, koncepce KML kódu a 

prostředí Google Earth.  

 

Závěrečná kapitola obsahuje celkové shrnutí webové vizualizace turistických cest 

v aplikaci Google Earth a možnosti rozšíření o další funkce. Objasňuje přínos vytvořené 

vizualizace informací v oblasti turismu a náročnosti turistických cest. 

Práce obsahuje přílohy, kde je možné dohledat ukázku jednoho z deseti informačních 

panelů, ze kterých bylo čerpáno. Dále jsou vloženy kódy SQL pro tvorbu vlastní databáze, 

kódy na tvorbu šablon pro aplikaci Google Earth a kódy SLD určující styl zobrazení dat. 
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2 Popis regionu – „Sopečný ostrov“ 
 

Lanzarote neboli „Sopečný ostrov“ je nejseverněji a nejvýchodněji položený ostrov 

z celého Kanárského souostroví (Španělsko), které se nachází v Atlantickém oceánu, 

přibližně 110 km západně od Afriky a 1000 km od Pyrenejského poloostrova. Rozprostírá 

se mezi 28° a 29° severní zeměpisné šířky a 13° a 14° západní zeměpisné délky s rozlohou 

846 km2. Pokud k němu započteme i Chinijské souostroví (seskupení drobných ostrůvků 

směrem na sever), pak jeho rozloha vzroste na 886 km2. Nejvyšší vrchol ostrova se nachází 

v severovýchodní části ostrova a dosahuje 671 m (Las Peñas de Chache). Administrativně 

se ostrov dělí na 7 částí: Arrecife, Teguise, Haría, San Bartomé, Tías, Tinajo a Yaiza. 

Na celém ostrově žije přes 139 000 obyvatel (2008) [2]. 

 

Lanzarote je velice pozoruhodné z geologického a geomorfologického hlediska. 

Díky silným sopečným erupcím v minulosti se výrazně změnila tvář celého ostrova 

na téměř měsíční krajinu. Sopečná činnost zde poprvé proběhla před 3000 lety (Volcán 

la Corona) a poté v 18. a 19. století (Las Montañas del Fuego). Během sopečných erupcích 

v letech 1730 – 1736 vzniklo na území o rozloze 200 km2 obrovské lávové pole, které je 

dnes součástí národního parku Timanfaya. 

Azorská tlaková výše, spolu s mořskými proudy a větrnými pasáty, jsou příčinou místního 

subtropického klimatu. Ostrov je kvůli nedostatku srážek, vysokým teplotám a silným 

větrům (21 km/h) vyprahlý. Najdeme zde však daleko víc druhů rostlin a živočichů, než 

bychom od subtropické oblasti očekávali. Mnohé z nich se místním podmínkám 

asimilovaly. 

 

Hlavním způsobem obživy na ostrově bylo ještě před pár lety zemědělství a chov dobytka 

a v menší míře i rybolov. V dnešní době se pěstují především luštěniny (cizrna, čočka, 

fazole) a obilí (pšenice, ječmen, žito). Velmi známé jsou vinice, které produkují velice 

kvalitní víno. Dnes většina příjmů pochází především z cestovního ruchu, který nabízí 

svým návštěvníkům tmavé i zářivě bílé pláže s čistou vodou. Kromě mnoha přírodních 

parků a pláží je zajímavá i tvorba místního světově známého umělce Césara Manriqua. 

Jeho díla jsou originálním spojením umění a přírody, dokázal zbudovat v sopečných 

krajinách oázy plné jezírek a tropické vegetace či vytvořil spletité labyrinty z jeskyní a 

vulkanické výduti (James del Agua), ve kterých se odehrávají hudební koncerty a taneční 

představení. 
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V roce 1993 byl ostrov vyhlášen za biosférickou rezervaci UNESCO a stal se světově 

povědomý právě pro svoji přírodní architekturu a souladné spojení tradice a modernosti. 

Poznávat měsíční krajinu ostrova Lanzarote na kole nebo pěšími výlety je 

nezapomenutelný zážitek. 

2.1  Projekt informačních panelů turistických cest na ostrově 

Lanzarote  

Tento projekt byl zdrojem celé diplomové práce, jelikož jsem měla tu čest poznat osobně 

vedoucího projektu, a na jeho impulz jsem vytvořila webovou vizualizaci této práce. 

Projekt panelů se realizoval v roce 2008 mezi Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(ULPGC) a správou ostrova Lanzarote. Vedoucím projektu byl Alejandro González 

Morales (vedoucí oddělení geografie na ULPGC, dále jen A. González) a autorkou map a 

panelů byla Cristina Fernández Romero. Projekt panelů má informativní návaznost 

na předešlý projekt, který se realizoval v roce 1999 na sopečném ostrově, čímž byl 

Oficiální turistický průvodce. Hlavním cílem bylo vytvořit informační panely dvaceti 

turistických cest a tím nabídnout turistům ostrova shrnující informace, ale také sdělit 

kompletně a detailně hlavní hodnoty životního a kulturního prostředí některých hlavních 

cest na ostrově Lanzarote. Tyto cesty musely mít jednotné značení podle směrnice 

Evropské Unie (Normalizace systému značení turistických cest –El Decreto 59/1998 [8]) a 

podle protokolu autonomní vlády Kanárských ostrovů o sjednocení turistických cest [14]. 

Konzultace vedené A.González pomohly k získání veškerých podkladů, nutných 

k realizaci webové stránky a především map, které lze shlédnout v aplikaci Google Earth. 
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3 Srovnání klasifikace náročnosti cest 

 
Před vlastním srovnáním klasifikace náročnosti cest nejprve objasníme typologii a 

evropské značení turistických cest. Standardizace značení je definována Evropskou 

asociací turistických klubů (EWV – Europäische Wandervereinigung), která sdružuje 

50 turistických klubů ze 26 evropských států. Jednotlivé členské kluby mají v převážné 

většině více než padesátileté zkušenosti s organizováním a vytvářením podmínek 

pro turistiku (značení cest, stavbu chat, rozhleden, loděnic, tábořišť atd.). Cílem EWV je 

vytyčení, vyznačení a údržba 11 evropských dálkových pěších tras napříč Evropou a 

přeshraničních tras. Dalším záměrem EWV je poznání a ochrana přírody, propagace zásad 

udržitelného rozvoje, poznání evropské historie a kultury, ochrana jejího dědictví a 

mimo jiné mezinárodní spolupráce (více o EWV na http://www.era-ewv-ferp.org ). 

Jedním z členů EWV je Španělská federace vysokohorských sportů (FEDME –

 La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada), která mimo jiné aktivity 

studuje metodu ohodnocování náročnosti turistických cest a nesnází výletů, jako návrh 

k celoevropskému užití.  

Podle ustanovení FEDME (El Decreto 59/1998) [8] se turistické stezky dělí na 3 základní 

typy, viz. Obr.: 3.1. Prvním typem jsou Senderos de Gran Recorrido (GR) / Velké trasy. 

To jsou cesty, jejichž vzdálenost přesahuje 50 km. Značí se bílo-červeným pruhem. 

Dalším typem jsou Senderos de Pequeño Recorrido (PR) / Malé trasy, s délkou 10 až 

50 km a značí se bílo-žlutým pruhem. V poslední řadě to jsou Senderos Locales (SL) / 

Místní stezky nedosahující 10 km. Jejich značkou je bílo-zelený pruh. 

 

 

Obr. 3.1 Značení turistických cest 
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3.1 Evropská standardizovaná klasifikace turistických cest 

Tato klasifikace vychází z metody M.I.D.E. [4], která ohodnocuje náročnost a nesnáze 

výletů. Španělská federace vysokohorských sportů (FEDME) tuto metodu studuje nejen 

pro své užití v celém Španělsku, ale jako návrh k celoevropskému užití. 

Není to ovšem metoda, která pouze zlepšuje informaci o klasifikaci turistických cest, ale 

především jejím cílem je zabránit nehodám a úrazům, které mohou během cesty vzniknout. 

M.I.D.E. nevznikla jako norma, která striktně vymezuje klasifikaci. Slouží pouze jako 

informační prostředek k volnému užití, jehož účelem je sjednotit a doplnit informace 

autora. 

M.I.D.E. předkládá dvě informace: o referenci a o zhodnocení cesty. Referenční informace 

charakterizují počátek a konec trasy, udávají zajímavostí na trase, celkový výškový rozdíl 

výstupu a sestupu, horizontální vzdálenost a roční období, pro které se udávaly dané 

hodnoty. Zhodnocující informace (Obr.: 3.2) dávají číselnou hodnotu (1 – 5) těmto čtyřem 

aspektům: 

· Nesnáze prostředí. 

· Orientace. Požadavky k nalezení cesty. 

· Terén. Náročnost k přemístění se (typ cesty, řetězy,žebříky,...). 

· Požadující úsilí k realizaci cesty. 

 
Obr. 3.2 Ohodnocení všech čtyř aspektů podle manuálu M.I.D.E. [4]. 

Riskantní faktory pro ohodnoceni 1. aspektu (Nesnáze prostředí): 
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· Výskyt míst se sesuvem kamenů, sněhu či ledu; míst, ve kterých je sesuv kamenů 

vyvolán vlastním zatížením. 

· Možnost pádu či sesuvu samotného chodce; nutnost užití rukou k překonání cesty. 

· Úseky s potoky, bez mostu; po ledovci či v bažinách. 

· Vysoká pravděpodobnost noční teploty klesající k 0°C; klesající k 5°C a vlhkosti 

převyšující 90%; klesající k -5°C. 

· Přechod míst, která jsou vzdálená více jak 1hod od obydleného místa, telefonní 

pomoci či otevřené silnice; která jsou vzdálená více jak tři hodiny. 

· Rozdíl mezi časem denního světla a časem potřebným k ujetí cesty je menší než tři 

hodiny. 

· Zvýšení náročnosti v orientaci v důsledku špatné viditelnosti . 

· Část cesty vede po cestě, která není na mapě, je spletitá či nepravidelná . 

· Vystavení k uštknutí hadem či napadením nebezpečným hmyzem. 

Podle počtu výše uvedených faktorů na stezce je specifikován stupeň 1 – 5, blíže 

v manuálu [16]. 

 

Riskantní faktory pro ohodnoceni 2. aspektu (Náročnost v orientaci): 

1. Hlavní cesty, dobře označené, s jasným křížením cest. Není nutná námaha k hledání 

značení cest. Možnost následovat cestu po hranici geografického jevu (pláž, kraj 

jezera,...). 

2. Existence plánu či mapy cesty. Upomíná se na pozornosti na trase a na křížení 

s jinými cestami, ale není třeba přesného určení. 

3. Přestože vede trasa po turistických cestách, je vyznačena geografickými jevy (řeky, 

údolní čára, římsy, hřebeny,...) či vyšlapanými cestami od druhých osob, je zapotřebí 

mít znalosti v geografických jevech či hlavních znacích cesty. 

4. Neexistuje stezka ani jistota, zda se jde správným směrem. Je nutné znát terén a směr 

cesty. 

5. Cesty jsou přerušované překážkami, které je nutno obcházet. 
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Riskantní faktory pro ohodnoceni 3. aspektu (Terén): 

1. Silnice různého sklonu. Schody. Pískové či štěrkové pláže. 

2. Cesty různých typů povrchu, nenáročné a umožňují výběru délky trasy. Terén 

vhodný k jezdectví. Pole jednotvárného terénu (písčitá krajina, tajga, louky 

beze sklonu). 

3. Pěšiny s nepravidelnými stupni či schody různých velikostí, výšek, nerovnosti a 

sklonu. Trasa vede mimo pěšinu po nepravidelném terénu. Suťové pole.  

4. Úseky, na kterých je nutné použít ruce.  

5. Horolezecké úseky stupně II až III+ UIAA. Existence upozornění „Zvláštní technická 

náročnost“. 

 

Riskantní faktory pro ohodnoceni 4. aspektu (Úsilí): 

1. Méně než jedna hodina cesty. 

2. Od 1 do 3 hodin cesty. 

3. Od 3 do 6 hodin cesty. 

4. Od 6 do 10 hodin cesty. 

5. Více než 10 hodin na cestě. 

 

Výpočet času potřebného na trase: 

Pro každý úsek cesty se spočítá výsledný čas podle vertikálního a horizontálního faktoru. 

Vertikální faktor: 400 výškových metrů za hodinu ve výstupu, 600 výškových metrů 

za hodinu v sestupu, 

horizontální faktor: 5 – 3 km/h podle typu cesty (silnice a cesty 5 km/h, pěšiny a louky 

4 km/h, špatné stezky, řečiště 3 km/h). Poté se vybere vyšší čas a přičte se polovina 

druhého. Zaokrouhluje se na základě znalostí cesty, zda se vyskytují na cestě překážky 

nebo naopak je cesta rovinná a široká . 

Každý stupeň daného aspektu je velmi podrobně specifikován v manuálu M.I.D.E. [4]. 

O projektu M.I.D.E. více na http://www.euroM.I.D.E..info/M.I.D.E._intro.htm. 
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3.2 Klasifikace cest podle A. González  

Tato klasifikace je uvedena, neboť většina údajů, které A.González vyhodnotil a následně 

použil pro ohodnocení náročnosti turistických cest, jsou použity do výpočtu, který je 

součástí této práce. A.González vychází z ohodnocování jednotlivých úseků cest, které 

jsou dány náhlou změnou směru na trase, čímž zajistil i lepší orientaci na trase. 

Postup určení podle A.González byl následující.: Nejprve se vyplnila „technická karta“ 

pro jednotlivé úseky cest (viz. Obr. 3.3). Podle níže uvedené klasifikace proměnných 

hodnot: délka, čas, sklon a typ povrchu, se stanovila náročnost úseku (číslem 1 – 5). 

Následně se určila výsledná náročnost celé trasy z celkového času, celkové délky trasy a 

jednotlivých náročností úseků. 

Klasifikace proměnných hodnot dle A.González: 

1. Velmi nízká náročnost: čas menší než 1 hodina; vzdálenost 3 – 4 km; sklon do 5º a 

povrch cesty v dobrém stavu. 

2. Nízká náročnost: čas 1 – 3 hodiny; vzdálenost 4 – 6 km; sklon do 7º; povrch cesty 

v dobrém stavu. 

3. Střední náročnost: čas 3 – 5 hodiny; vzdálenost 6 – 8 km; sklon do 10º; povrch 

cesty v dobrém stavu. 

4. Vysoká náročnost: čas 5 – 8 hodin; vzdálenost 8 – 12 km; sklon do 10º – 15º; 

povrch cesty závadný. 

5. Velmi vysoká náročnost: čas více než 8 hodin; vzdálenost přesahující 12 km; sklon 

přes 15º; povrch cesty závadný. 

 

Úsek Směr Délka Čas Povrch Sklon Náročnost 

Playa Quemada 

– Papagayo 

210° SSO 17 km 5 hod 30’ Hliněná cesta/ 

pěšina 

1,7° 4 

Papagayo – 

Playa Blanca 

300° ONO 6 km 1 hod 30’ Hliněná cesta/ 

pěšina 

1,7° 4 

Celkem  23 km 7 hod   4 = Vysoká 

Obr. 3.3 Ukázka příkladu technické karty 

 (GONZÁLEZ, A. Hospodářská geografie. (přednáška)ULPGC, 2008.) 
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3.3 Vlastní metodika klasifikace turistických cest 

Klasifikace cest vychází jednak z objektivních, ale také ze subjektivních hledisek. 

Náročnost je hodnocení, které každý posuzuje individuálně podle své fyzické a psychické 

odolnosti. Samozřejmě nelze opomenout geografické faktory a prostředí, které v mnoha 

případech určuje proveditelnost túry. 

Existuje mnoho způsobů jak klasifikovat cesty. Ze všech možností, které jsem měla 

možnost poznat, jsem se nejvíce inspirovala klasifikací podle Dominga Pliega [6], neboť 

zohledňuje téměř veškerá hlediska, která nás mohou během cesty potkat. Faktory, které 

vymezují náročnost, jsou omezeny dostupnými daty. Dále uvádím doplňující faktory, které 

mohu navíc určit z podkladů, které mám k dispozici. Vlastní metodika je specifická 

především pro oblast Kanárských ostrovů, proto byla zdůvodněna klasifikace terénu 

zatížena místními pasáty a osvitem.  

3.3.1 Druh terénu 

Lze otypovat několik modelů druhu terénu s ohledem na tyto prvky: typ cesty, druh 

povrchu, značení, věcné obtíže (houštiny, potoky,…), problémy v orientaci, doplňující 

prvky (stín, voda,…). Mezi 5 základních modelů patří: 

1. Široká pěšina, lesní cesta. Není třeba značení. Není třeba směrovek, jednoduchá 

k popisu. 

2. Dobře viditelná cesta, pěšina. Typická turistická cesta, hliněná či štěrkovitá. Značená 

barevnými značky, kamennými mezníky v nejvíce pochybných místech. Celkem 

jednoduchá na orientaci. 

3. Horská cesta, nepravidelný povrch, kamenitý, požaduje mít bezpečnostní jištění 

k chůzi. Je třeba být pozorný, aby se neztratila cesta na několika úsecích (křižovatky 

na lukách, kamenitá území, houštiny,..). Je vhodné mít kompas a mapu. 

4. Z velké části neznačená, nečitelná cesta. Nepravidelný povrch. Nedostatek pitné 

vody. Daleko od osídlených míst. Často se ztrácí cesta a je třeba kompasu a mapy. 

Jisté problémy na trase (soutoky řek a potoků, příkré sráze, hustá křoviska,...) 

5. Horská cesta, často neexistující s úseky na římse, velmi exponované. Kamenolomy a 

skály, kde je třeba užití rukou. Nedostatek stínu a pitné vody. Vzdálené 

od obydlených míst. Nutnost zjistit meteorologické podmínky. Nutnost kompasu a 

mapy. 

Pro tento typ určení je nutný vlastní průzkum, anebo mít dobré mapové podklady o typu 

půdního pokryvu. Bohužel vycházím pouze z ortofotomap, ze kterých lze vyčíst zda se 
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jedná o silnici nebo polní cestu, což je nedostačující. Do mého výpočtu beru v úvahu 

určení typu cesty a druhu terénu podle A.González, který veškeré cesty osobně prošel, a 

proto tento údaj považuji za správný. Informace o vzdálenosti od obydlených míst a 

dostatku stínu hodnotím také samostatně, poté tyto tři údaje zprůměruji, kde největší váhu 

má typ cesty a povrch, menší váhu mají doplňující prvky (vzdálenost od obydlí, orientace 

svahu). 

 

Typ cesty a povrchu, problém v orientaci 

1. Asfaltová či upravená cesta, není třeba značení.  

2. Hliněná cesta či pěšina, značená a jednoduchá na orientaci. 

3. Povrch cesty tvoří láva, uhelný prach, písek, šotolina; jednoduchá na orientaci. 

4. Z velké části neznačená či nečitelná cesta, často se ztrácí.  

5. Skalní úseky, nutnost užití rukou a bezpečnostního jištění.  

 
Vzdálenost od obydleného místa, který se nachází na trase 

Tento faktor je zohledněn, pro případ nedostatku pitné vody či vyhledání první pomoci.  

1. Přechod míst, která jsou vzdálená méně než 1hod od obydleného místa.  

2. Přechod míst, která jsou vzdálená více než 1 hod od obydleného místa.  

3. Přechod míst, která jsou vzdálená více než 3 hod od obydleného místa.  

4. Přechod míst, která jsou vzdálená více než 5 hod od obydleného místa.  

5. Přechod míst, která jsou vzdálená více než 7 hod od obydleného místa.  

 
Orientace svahu – intenzita slunečních paprsků a větrných pasátů 

Jelikož se Kanárské ostrovy nachází blízko rovníku (28° severní zeměpisné šířky), je tato 

oblast vystavena slunci a větrným pasátům, které proudí ze severovýchodu průměrnou 

rychlostí 22 km/h. Vystavení slunečním paprskům a větru je další faktor, který může 

ovlivnit náročnost cesty. Pokud známe orientaci svahů a výskyt planin, můžeme vycházet 

z předpokladu, že severní svahy budou nejvíce zatíženy větrem a jižní svahy sluncem, a 

postupně tak zhotovit další stupnici náročnosti, která je speciálně tvořená pro tuto lokalitu. 

1. Východní a západní svah. 

2. Jihovýchodní a jihozápadní svah. 

3. Severovýchodní a severozápadní svah. 

4. Jižní svah. 

5. Severní svah, otevřená planina. 
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3.3.2 Sklon 

Sklon cesty je dán výškovým převýšením pro určitý úsek. Aby se mohla zohlednit 

nejnáročnější část daného úseku, nevychází se z průměrného sklonu celého úseku. 

Následující kategorizace je oproti A.González mírně rozdílná, ale zdá se mi vhodnější 

končit stupnici sklonem nad 22° než sklonem nad 15° (jak uvádí A.González), jelikož 

oblast turistických cest se nachází ve velmi členitém terénu. 

1. Sklon do 5° = VELMI MÍRNÉ. 

2. Sklon do 11° = MÍRNÉ. 

3. Sklon do 16°  = STŘEDNÍ. 

4. Sklon do 22° = STŘEDNĚ VYSOKÉ. 

5. Sklon nad 22°  = NÁROČNÉ. 

Vždy je dobré brát ohled na rozdíly ve stoupání a v klesání (které kolikrát bývá 

náročnější). Je vhodné také ohodnotit trasu v opačném směru pro ty, kteří si zvolí obrácený 

postup. Výše uvedená klasifikace je určena obecně pro oba směry trasy.  

3.3.3 Čas na jednom úseku 

Čas je velice subjektivní veličina, každý turista má jiné fyzické dovednosti, a tím se čas 

často liší. Evropská standardizace hodnotí cestu podle času, který vychází současně z délky 

a převýšení. Nebere ovšem v úvahu přesný sklon svahu, ale pouze zda klesá či stoupá. 

Pokud zohledním délku a sklon svahu pro každou kategorii, tak opravdu dojdu 

k podobnému dělení času, jak uvádí evropská klasifikace. Zdá se mi zbytečné dvakrát 

zohledňovat ty samé aspekty, proto při určení výsledné náročnosti čas nezohledňuji a 

vycházím jen z délky a převýšení. Údaj o čase potřebném na cestě se ale určitě uvede 

do informací o cestě, které se vizualizují společně s cestou na Google Earth. Hodnota času 

se převezme z informačních panelů. 

3.3.4 Délka úseku trasy 

Evropská standardizace se skládá z pětistupňového členění délky trasy. Má vlastní 

klasifikace vychází z metody od A.González. Využívá praktické výhody dělení rozsahů 

délek úseků trasy v hodnotách o velikosti jedné třetiny: 

 

1. Délka 3 – 4 km.   3.   Délka 6 – 8 km.          5.   Délka delší než 12 km. 

2. Délka 4 – 6 km.   4.   Délka 8 – 12 km. 
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3.4 Postup vlastního výpočtu 

Než jsem mohla přistoupit k vlastnímu výpočtu náročností jednotlivých aspektů, bylo si 

třeba připravit data. Tato příprava byla provedena z větší části v software ArcGIS. 

Výchozími zdroji jsou komerční data, která byla získána od A.González z ULPGC 

pro využití v této diplomové práci. Jedná se o následující data: 

· ortofotomapa Lanzarote 1:2000 z letů v roce 2007, formát ECW, rozlišení 40cm 

· vektorová vrstva vrstevnic s intervalem 2m, formát DGN 

· vektorová vrstva veškerých objektů, formát DGN 

· vektorová vrstva komunikací, formát DGN 

Dále zdigitalizovaná data z informačích panelů: 

· vektorová vrstva turistických cest a jejich úseků (liniová vrstva – digitalizována 

podle nákresů na informačních panelech do formátu SHP) 

· textové údaje z informačních panelů turistických cest: čas potřebný na každý úsek 

trasy, druh terénu (asfalt, cesta, půda, štěrk, láva, uhlí) 

3.4.1 Výpočet sklonu a orientace svahu 

Nejprve bylo třeba vytvořit 3D model reliéfu. Z vrstvy vrstevnic byl vygenerován 

triangulovaný povrch (TIN) pomocí funkce Create TIN From Feature z nabídky 3D 

Analyst. Tento TIN se použil:  

· při interpolaci dílčích úseků turistických cest do 3D, použila se funkce Interpolate 

Shape (viz. model na Obr.: 3.4). Z těchto 3D linií je možné vytvořit profily cest. 
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Obr.: 3.4 Interpolace úseků cest (tramos) do 3D 

· při generaci rastru sklonu svahů. V rolovacím menu 3D Analyst je položka Surface 

Analysis – ta nabízí funkci Slope, která tuto generaci provede. Pokud máme 

k dispozici rastr sklonů, můžeme provést statistické určení sklonu svahů nad zónami, 

které určují úseky cest (funkce Zonal Statistics, viz. Obr.: 3.5). Výsledkem je tabulka, 

která určuje pro každý úsek minimální, maximální, průměrný, nejváženější sklon.  

·  při generování rastru orientací svahů vůči světovým stranám (funkce Aspekt). 

Stejným způsobem jako u rastru sklonů provedeme statistické určení orientace svahů 

nad každým úsekem cesty. 

Tyto statistické údaje doplníme do tabulky úseků cest, kterou máme uloženou v databázi 

PostgreSQL.  
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Obr.: 3.5 Statistické určení pro úseky cest (tramos) nad rastrem sklonu svahů (Slope) 

3.4.2 Výpočet délky trasy 

Délku trasy lze jednoduše určit až v databázi PostgreSQL s nadstavbou PostGIS, a to 

pomocí funkce length(tramos.the_geom). Délka celé cesty se určí pomocí příkazu 

length(st_multi(st_union(tramos.the_geom))). 

3.4.3 Určení časové vzdálenosti od obcí 

Určení odlehlosti obce od místa na trase se provedlo manuálně. Jednoduchým změřením 

délek vzdušnou čarou (pomocí pravítka v nabídce Tools) s uvážením časové náročnosti 

na cestě. Vzhledem k fyzické zdatnosti turisty nemůže být vypočtený čas úplně přesný, 

proto i změření vzdáleností od obce se neprovádělo přesně a použila se funkce pravítka 

z Tools. Určené časy se doplnily v databázi do tabulky tramos. 
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3.4.4  Výpočet výsledné náročnosti 

Sestavíme tabulku všech úseků cest a ke každému úseku přiřadíme hodnotu 1 – 5 

pro sklon, délku a druh terénu. Druh terénu se určí váženým průměrem: typ povrchu o váze 

1, vzdálenost od obydlí s váhou 0,5 a orientace svahu s váhou 0,5. Vzdálenost od obydlí a 

orientace svahu jsou méně závažná kritéria, jelikož se lze na ně předem připravit 

(např.: velké množství pitné vody, ochranné pomůcky proti slunci). Z hodnot sklonu, délky 

a druhu terénu spočteme průměrem výslednou hodnotu, která nám určí náročnost daného 

úseku. Níže je uveden přehledný vzorec pro výpočet náročnosti jednoho úseku: 

 

(SKLON SVAHU + DÉLKA + (0,5*TYP POVRCHU + 0,25*ORIENTACE+ 0,25*OBYDLÍ))  

 4 

Výsledná náročnost cesty se určí opět průměrem dílčích „úsekových“ náročností. Poté se 

slovně ohodnotí: 1 – Velmi nízká, 2 – Nízká, 3 – Střední, 4 – Velká, 5 – Velmi velká. 

3.5 Porovnání výsledků klasifikace 

Stanovení náročnosti závisí na množství informací o turistické cestě. Nejlepší variantou je, 

když ohodnotí náročnost velmi zkušený turista, většinou sám tvůrce. Automatický výpočet 

náročnosti určitě mnoho naznačí. Ale určitě nelze provést výpočet jen z mapy, ze které 

můžeme vyčíst pouze sklon, délku trasy, málokdy i druh terénu a čas vypočítat 

v souvislosti s délkou a sklonem. Proto i vlastní výpočet vycházel z údajů, které udal sám 

původce cest. 

Cílem této práce bylo ohodnotit cestu dle evropské standardizace. Již na začátku kapitoly 

jsme se mohli seznámit s evropskou klasifikací M.I.D.E., která neudává pouze jednu 

konkrétní hodnotu, ale ohodnocuje 4 aspekty (prostředí, orientace, terén, čas). K takovému 

určení náročnosti cest na Lanzarote nám chybí mnoho informací. Ohodnotit veškeré 

4 aspekty cesty podle M.I.D.E. může pouze turista, který cestu absolvoval. Nedostatek 

informací nám umožní ohodnotit cestu jen pro dva aspekty (terén, čas). 

Způsob ohodnocení náročnosti podle A.González se od vlastní metody o mnoho neliší. 

Obě klasifikace nejprve ohodnotí úseky cest, kde se vychází z informací o času, délce, 

sklonu a povrchu cesty. Je nutné připomenout, že hodnota času a povrchu byla do vlastního 

výpočtu převzata od A.González. Výsledné hodnoty jsou ovšem rozdílné, viz. rozdíly 

v Tab.: 3.1., kde můžeme vidět výsledky klasifikace úseků cest (pouze vlastní a 

A.González) a klasifikace všech třech metod (vlastní, A.González, M.I.D.E – terén, čas). 

 



  30  
 
 
 

č. úseku Vlastní 
A. 

González rozdíl č.cesty Vlastní 
A. 

González 
M.I.D.E. 
3-terén 

M.I.D.E. 
4-čas 

Rozdíl 
vlastní x 
González 

1 2 3 1 1 2 2 3 3 0 
2 2 1 -1 2 2 2 2 2 0 
3 3 1 -2 3 2 2 2 1 0 
4 1 1 0 4 3 2 1 3 -1 
5 3 3 0 5 3 2 1 2 -1 
6 2 1 -1 6 2 2 1 2 0 
7 2 2 1 7 2 2 2 2 1 
8 3 1 -2 8 2 2 1 1 0 
9 2 1 -1 9 2 3 1 2 1 
10 3 1 -2 10 2 3 3 2 1 
11 3 1 -2 
12 2 2 0 
13 2 1 -1 
14 2 2 0 
15 2 1 -1 
16 2 2 0 
17 2 1 -1 
18 2 1 -1 
19 2 1 -1 
20 2 1 -1 
21 2 2 0 
22 3 2 -1 
23 2 1 -1 
24 2 2 0 
25 2 2 0 
26 3 2 -1 

Tab.: 3.1 Náročnost úseků a cest – porovnání Vlastní vs. A.González vs. M.I.D.E terén, čas 
 

Důvod rozdílů není jen jeden. Prvním důvodem je výpočet, jelikož oproti metodě 

A.González jsme navíc zohledňovali dvě informace: vzdálenost od osídlených míst a 

orientace svahu. Tyto dvě informace ovlivňují celkový výsledek z jedné osminy. 

Druhým důvodem je rozdílný výpočet průměrného sklonu terénu, který v našem případě 

vycházel z hodnot digitálního modelu terénu. A.Gonzáles postupoval jednodušším 

určením, kdy si našel nejvyšší a nejnižší bod a v závislosti na délce určil skon. Tato 

informace ale nezohledňuje extrémní sklony míst, které se mohou nacházet mezi těmito 

body. 

Nicméně položme si otázku, čí výpočet je lepší. Toho, kdo vcházel do výpočtu s větším 

množstvím údajů, anebo od člověka, který je velmi zkušený turista a veškeré cesty nejprve 

prošel a poté je ohodnotil? Podle mého názoru bude náročnost určená zkušeným turistou 

vždy přesnější. Samozřejmě výpočet nám může hodnotu alespoň nastínit a pomoct tak 

při rozhodování, zda danou trasu zvládneme. Díky této informovanosti můžeme předejít 

úrazu. 
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4 Kartografické interpretační metody 

 
Tvorba map patří mezi nejstarší grafické vyjádření lidského ducha. Mapy se používají 

za různým účelem, uživatelé map mají různé předpoklady k jejich porozumění. Je důležité 

vytvářet mapy, jež jsou pro uživatele snadno čitelné, srozumitelné a pochopitelné. Musí se 

tedy použít vhodné kartografické prostředky vyhovující požadavkům určité mapy. 

Pro tuto práci jsou významné mapy užívané v turistickém ruchu, které mají za úkol 

usnadnit a zrychlit rozhodování výběru vhodné turistické cesty dle předpokladů turisty. 

Důležité je tedy vnímání mapy uživatelem mapy a s tím souvisí proces její tvorby, 

do něhož se nepochybně řadí správný výběr kartografické interpretace. 

4.1 Základní pojmy 

4.1.1 Jazyk mapy 

Podle přednáškového materiálu O.Čerby [4] je jazyk mapy specifický znakový systém, 

kterým jsou vyjádřeny konkrétní objekty a jevy v jejich časovém určení nebo změně. Jinak 

řečeno se jazykem mapy rozumí prostředky, kterými se na mapě znázorňují poznatky.  

 

4.1.2 Kartografický znak 

Kartografický znak je libovolný grafický prostředek nebo souhrn grafických prostředků, 

který je schopný být nositelem významu [17]. 

Podle Drápely [7] musí mít znak kromě optických vlastností též specifické vlastnosti 

důležité pro čitelnost a použitelnost mapy. Specifické vlastnosti znakových soustav jsou: 

· Komunikovatelnost – schopnost přenášení a sdělování informace 

· Názornost – schopnost rychlého a účinného vyvolání podnětů pro myšlenkové 

pochody 

· Interpretovatelnost – schopnost vyvolání srozumitelnosti u interpreta 

· Komprimovatelnost – schopnost takového zhuštění informace, kterým je zvyšována 

hustota příjmu informace za časovou jednotku, např. pomocí standardizovaných 

znaků.  
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Odvětvím kartografie, které se zabývá teorií a užitím kartografických znaků, je 

kartografická semiologie [17]. Za jejího zakladatele je považován francouzský kartograf 

J.Bertin (1967), podle něhož má znak 6 základních optických vlastností (viz. Obr. 4.1), a to 

tvar, velikost, intenzita, orientace, barva a textura. 

 

Obr. 4.1  Optické vlastnosti kartografického znaku podle Bertina (převzato z [13]). 

 

V rámci sémiologie se rozlišují [7]: 

· syntaktika – rozlišuje vztahy znaků mezi sebou 

· sémantika – zkoumá vztahy znaků k obsahu toho, co označují 

· sygmatika – zabývá se vztahy znaků k funkci objektů , které označují 

· pragmatika – řeší vztah toho, kdo znaky užívá, k jeho znakovým soustavám 

· gramatika – pravidla kompozice znaků do vyšších celků [4] 

Podstatnou částí kartografické sémiologie je teorie tvorby kartografických znakových 

soustav a hraje také významnou roli v rámci celé kartografie. 

Teorií znaků ve vztahu k jejím příjemcům se zabývá již zmiňovaná pragmatika. Vztah 

mezi mapou a uživatelem je určen různými konvencemi. Znaková soustava má umožňovat 

co nejrychlejší vnímání, co nejtrvalejší zapamatování a nároky na duševní činnost 

při užívání znakové soustavy mají být přiměřené. Přihlíží se tedy k tomu, pro koho je mapa 

sestavovaná, jaké má vyvolávat myšlenky, představy a dokonce jednání u těch, kdo je 

budou používat [7].  
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Kartografický znak má podle [4] dvě základní dělení. Jednak znaky kvalitativního 

charakteru, a dále pak znaky kvantitativní. Kvalitativní znaky vyjadřují vlastnosti 

statistických jednotek, které se popisují slovem, např. národnost nebo vzdělání. 

Kvantitativní znaky charakterizují vlastnosti, které se vyjadřují číselně, např. rozloha 

území, HDP na 1 obyvatele. Kvantitativní znaky lze dále rozdělit na [4]:  

· Extenzivní znaky – znázorňují absolutní velikost sledovaného jevu (např. produkce 

oceli, počet obyvatel) 

· Intenzívní znaky – obvykle vychází z extenzívních veličin, které jsou vztaženy k jiné 

veličině, např. produkce oceli na 1 obyvatele, počet obyvatel na 1 km2. Intenzívní 

kvantitativní znaky shrnujeme pomocí průměru, zatímco extenzívní se dají sdružovat 

pomocí sčítání. 

· Spojité znaky – v rámci určeného intervalu mohou nabývat libovolné hodnoty 

· Nespojité neboli diskrétní znaky – znaky mohou nabývat pouze konkrétních hodnot 

Z hlediska geometrického lze kartografické znaky dělit na: bodové, liniové, plošné.  

4.1.3 Liniový znak 

Pro moji práci budu využívat liniové značení, a proto se zaměřím pouze na touto skupinou 

znaků. Vyjádření obsahu mapy liniovými prvky patří v kartografii k nejběžnějším. Slouží 

k vykreslení reálných (komunikace, vodní toky…) i nereálných (geografická síť, letecké 

linky…) jevů nebo událostí liniové povahy [4]. 

Liniové znaky se snažíme zakreslit do map tak, aby jejich podélná osa byla ve shodě 

s podélnou osou skutečného jevu. Podle přesnosti zobrazení daného objektu rozlišujeme 

liniové značky na [4]: 

· geometricky přesné – skutečný tvar objektu (limitujícím faktorem je pouze měřítko 

mapy), např. státní hranice, geografická sít… 

· topograficky přesné – zanedbává se skutečná šířka objektu (do mapy se objekt 

většinou zakresluje s konstantní šířkou, která bývá větší než u skutečných objektů), 

např. komunikace, vodní toky… 

· schématicky přesné – schématická linie mezi dvěma body (např. letecké nebo 

námořní linky…) nebo na ploše (např. mořské proudy, znázornění migrace…) 
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Podle interpretovaného objektu či jevu se mohou liniové znaky dělit na: 

· Identifikační linie – ke znázornění objektů v prostoru jednoznačně 

identifikovatelných, které mají jen délkový rozměr, zatímco šířkový rozměr nelze 

v daném měřítko vyjádřit (komunikace, vodní síť, inženýrské sítě,…) 

· Izolinie – Tyto linie ohraničují místa, které mají stejnou hodnotu výskytu daného 

jevu. Podmínkou je, aby byl jev na celé ploše spojitý. 

· Hraniční linie – ohraničují areály se stejnou kvalitativní charakteristikou 

(např.: hranice států). Při používání hraničních liniových znaků se držíme 

následujících zásad [7]: 

· Hranice objektů, které se nedají ve skutečnosti určit, ale jejich vymezení je 

přesné (např. parcely), označujeme plnou čarou. 

· Hranice, které nejsou ve skutečnosti viditelné a zároveň nejsou konstantní 

nebo jsou neurčité (např. rozšíření biologických druhů), se zakreslují 

přerušovanou čarou. 

· Na mapách by neměly vedle sebe probíhat více než dvě hraniční linie. 

· Pokud je souběžných linií, vykreslují se pouze dvě nejdůležitější a ostatní 

pouze v problémových případech. 

· V případě překrytu dvou ve skutečnosti vedle sebe ležících linií, dochází 

k odsunu linií, přičemž by měla být dodržena topologie. 

· Areál vymezený hraniční linií se často ještě zvýrazňuje pomocí plošných 

metod (rastr, barva, struktura, popis, barevná lemovka). 

· Pohybové linie – Vyjadřují dynamiku určitého jevu, tzn. změnu v prostoru a čase 

(např. směry mořských proudů, válečných tažení,…), bývají zakončené šipkou. Typy 

pohybových linií: proudové, dosahové, směrové a dynamické.  

 

Liniové znaky mají čtyři základní parametry [4]:  

· struktura (provedení kresby) – rozlišujeme čáry plné, čárkované, čerchované, 

jednočaré, dvoučaré, čáry s různými okraji (vlnkované, zubaté…), různé typy 

přeškrtnutí, čáry s vloženými znaky a symboly apod. 

· tloušťka (šířka, síla, mocnost) – sílu čáry ovlivňují dva typy faktorů: 

o technické faktory – limitující faktory reprodukčních a tiskařských technik  

o fyziologické faktory – lidským okem jsou rozlišitelné černé čáry na bílém 

pozadí o šířce 0,02 – 0,03 mm (při běžném čtení 0,07 – 0,08 mm). Barevné 

linie jsou obecně mnohem méně čitelnější než linie černé. Minimální 
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rozlišitelná mezera mezi dvě čarami nebo dvěma vyplněnými objekty je 

0,15 – 0,2 mm. 

· směr – bývá definován pomocí šipky 

· výplň – rozlišuje se výplň (většinou barva) okrajových čar a výplň ostatního prostoru 

(barva, gradient, šrafura…). 

4.1.4 Barva 

Barva je jedním z nejvýznamnějším vyjadřovacím prostředkem. Použitím barev chce autor 

mapy sdělit čtenáři jistou informaci bez užití slov.Výběr barev pro mapu může ovlivnit 

vnímání kartografického výsledku jeho uživateli. O vnímání barev pojednává psychologie 

barev, jejímž hlavním představitelem a zakladatelem je německý psycholog Max Luscher. 

Základním zákonem v oblasti vnímání barev je vzrušivost jasných barev a naopak 

uklidňující dojem, kterým působí pastelové tóny barev.  

4.1.4.1 Působení barev 

Pro evropsko-americkou kulturní oblast platí následující informace a charakteristiky, které 

jsem čerpala z přednáškového materiálu O.Čerby [3]. 

Působení barev člověkem závisí na mnoha okolnostech a podmínkách, mezi hlavní patří 

spektrální složení dopadajícího světla a směr jeho dopadu, směr pohledu pozorovatele, 

vlastnosti povrchu a pozorovatele. Člověk upřednostňuje barvy ve vazbě ke kulturnímu 

prostředí, národnosti, náboženství, věku, politické nebo sociální příslušnosti. Barvy 

ovlivňují chování, emoce a náladu člověka. Obecně lze říci, že o tom jak vnímáme barvu 

nerozhoduje barva samotná, ale nejrůznější fyzikální, fyziologické a psychologické 

aspekty. O tom, jak působí barvy a jaké aspekty o nich rozhodují, je mnoho studií.  

4.1.4.2 Barevná stupnice 

Základním pravidlem používání barev na mapách je, že kvantitu znázorňujeme pomocí 

jasu a sytosti barvy, kvalitu pomocí tónu barvy [3].  

 
Kvalitativní stupnice 

Barevný tón se volí analogicky v souvislosti k vyjadřovanému jevu (např. vodstvo –

 modrá, lesní porosty – zelená apod.). Pokud není v úmyslu jednu nebo více skupin 

zvýraznit, volí se stejná světlost a sytost použitých tónů. Důležité je zohlednit kontrast 

barvy a pozadí. 
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V mapách životního prostředí (environmentální mapy) se často používá stupnice 

vycházející z barev semaforu – červená (nebezpečí, varování), žlutá nebo oranžová 

(možnost ohrožení) a zelená. 

 
Kvantitativní stupnice 

Jevy kvantitativního charakteru se rozdělují na:  

· sekvenční (konvergentní) – hodnoty se pohybují jedním směrem od počátečního 

bodu, 

· divergentní (polární data) – hodnoty rostou na obě strany (například teploty). 

Kvantitativní stupnice se formuje pomocí různých odstínů jedné barvy, a to z důvodu, že 

barevné tóny nejsou v mozku člověka logicky sekvenčně uspořádány. Proto při používání 

barevných tónů k vyjadřování kvantitativních jevů dochází k matení uživatele. Čím je 

hodnota vyšší, tím je barva sytější a naopak. Tato změna sytosti musí být výrazná tak, aby 

bylo zcela jasné, do jaké skupiny daná vlastnost patří. Výběr barvy se řídí vkusem autora 

nebo standardizovanými barevnými stupnicemi [3]. 

4.2 Návrh mapových znaků pro určení náročnosti turistických 

cest 

Turistické mapy jsou silným nástrojem v cestovním ruchu. Každý kdo chce podniknout 

výlet, mapu používá již pro naplánování cesty. Stejně tak ji používá během cesty k vlastní 

orientaci a dále mapu může využít i po výletě k případné prezentaci. Mapy určené 

pro cestovní ruch jsou vytvářeny od druhé poloviny 19.století [5]. V současné době se stále 

více prosazují online mapy. Mapy pro cestovní ruch jsou velice speciální, zobrazují 

objekty, jevy a jiné další informace poznávané turisty. Podkladem těchto map bývá 

topografická mapa, v elektronické podobě je často doplňovaná leteckými snímky, které 

velice upoutají uživatele. Měřítko mapy, tématický obsah a použité kartografické 

interpretační metody závisí na formě vizualizovaného cestovního ruchu (cykloturistika, 

pěší turistika, mototuristika, vodní turistika,… ). 

Jak již bylo v úvodu řečeno, cílem této práce je zobrazit turistické cesty v aplikaci 

Google Earth, které jsou určené pro pěší turismus na ostrově Lanzarote. Model Země 

v Google Earth tvoří 3D model terénu, pokrytý vrstvou satelitních snímků. Tento model 

lze vždy doplnit o další vrstvy (letecké snímky, tématický podklad,..) a měřítko měnit 

podle požadavků uživatele.  
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4.2.1 Zvolené metody kartografického vyjádření 

Vybrat vhodný vyjadřovací prostředek je pro vytvoření tematické mapy ten nejdůležitější 

krok. Na úspěchu tohoto výběru záleží, kolik lidí bude schopno z mapy vyčíst požadované 

údaje a také za jak dlouhý časový úsek. Po prostudování možností kartografických 

interpretačních metod jsme zvolili k zobrazení turistických cest metodu liniových znaků. 

Linie jsou v mapě lokalizované tak, aby se jejich podélná osa shodovala s podélnou osou 

skutečného jevu (v ose turistické cesty). 

Zobrazení pěti stupňů náročnosti turistických cest je kvantitativní jev, který je vztažen 

k linii. Pro tématické označení náročnosti cest je patrné použít metodu barevné stupnice, 

která je kvantitativního charakteru. Jelikož náročnost vystihuje stupeň nebezpečí, vybrali 

jsme stupnici vycházející z barev semaforu, viz. Obr.: 4.2.  

Dalším výstupem je zobrazení bodů, které mají turisticko-vlastivědnou náplň 

(panoramatická místa, body s fotografií a popisem). Body, u nichž je k dispozici fotografie, 

jsou na mapě označeny malým fotoaparátem a panoramatické body nesou symbol terče. 

 

Obr.: 4.2 Ukázka vizualizace všech pěti stupňů náročnosti cest 
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5 Správa dat v databázi PostgreSQL / PostGIS 

 
Tato část práce se zabývá jednotnou správou a uložením geografických dat (geodat) 

v relačním databázovém systému PostgreSQL s jeho rozšířením PostGIS, který podporuje 

správu a vyhodnocování dat v GIS. Teoretický popis vychází z oficiálních stránek projektu 

[25] a českých stránek [20]. O druzích systémů řízení báze dat (SŘBD, anglicky DBMS) se 

lze dočíst např. v diplomové práci L.Vokounové (FAV – KMA, 2003). 

5.1 Teoretický popis PostgreSQL a jeho nadstavby PostGIS  

5.1.1 PostgreSQL 

PostgreSQL je relační databáze s některými objektovými rysy, která má možnosti 

tradičních komerčních databázových systémů [20]. PostgreSQL je vyspělý databázový 

systém spadající do skupiny Open Source software, který má za sebou dlouholetý aktivní 

vývoj s vynikající pověstí pro svou spolehlivost a bezpečnost [25]. Lze jej provozovat 

na všech rozšířených operačních systémech (Linux, UNIX, Windows). Je šířen pod BSD 

licencí, která je nejliberálnější ze všech Open Source licencí. Tato licence umožňuje 

neomezené používání, modifikaci a distribuci PostgreSQL.  

Předností systému PostgreSQL je možnost bezproblémového rozšiřování o nové datové 

typy, funkce, operátory, agregační funkce, procedurální jazyky. Díky tomu vzniklo 

rozšíření PostGIS – podpora pro geografické informační systémy(GIS). 

Ke správě databáze PostgreSQL slouží program PgAdmin III, což je grafické 

administrativní rozhraní pro operační systémy Windows, kde lze dopisovat SQL dotazy a 

editovat uložené databáze. Je volně dostupný ve více než 30 jazykových verzích. 

5.1.2 PostGIS 

PostGIS je Open Source software. Přidává podporu pro geografické objekty 

objektově-relačnímu databázovému systému PostgreSQL. Rozšiřuje možnosti PostgreSQL 

serveru tak, aby ho bylo možno užívat jako databázi pro geoinformační systémy a přidává 

některé funkce pro základní analýzu GIS objektů. PostGIS zahrnuje: 

· Geometrické typy: points, linestrings, polygons, multipoints, multilinestrings, 

multipolygons and geometrycollections. 

· Prostorové funkce průniku vektorových objektů (knihovna GEOS). 

· Prostorové funkce pro určení vzdálenosti, délky linií, výměry a obvodu ploch. 
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· Prostorové funkce obalové zóny, analýzy překryvu (knihovna GEOS). 

· Prostorový index R-tree používaný při prostorových dotazech. 

· Výběr indexu při spojení prostorových a atributových dotazů. 

 

První verze byla vydána v roce 2001 společností Refractions Research pod licencí GNU 

General Public Licence. V roce 2006 byl PostGIS certifikován jako nástroj splňující 

specifikaci „Simple Features for SQL“ Open Geospatial Consortium. Tato specifikace 

definuje standardní typy GIS objektů, funkce pro manipulaci s těmito objekty a tabulky 

popisných dat, tzv. meta-data tables (Geometry_columns, Spatial_ref_sys).  

PostGIS používá vlastní formát dat a nemá zatím žádné grafické rozhraní pro vizualizaci 

dat. PostgreSQL/PostGIS je serverová aplikace a přístup do databáze umožňují uvedení 

klienti: OpenJUMP, Quantum GIS, uDIG, GRASS GIS, ArcSDE 9.3, GeoServer, 

MapServer, a další GIS-klienti. Import a export ESRI souborů do/z databáze lze provést 

pomocí formátovaných SQL příkazů (shp2pgsql, pgsql2shp) nebo prostřednictvím výše 

uvedených klientů. 

5.2 Správa geodat Lanzarote 

5.2.1 Zdroj dat do prostorové databáze 

Hlavním zdrojem dat byly: 

· informační panely turistických cest ostrova Lanzarote (viz. Příloha 1a, 1b) ve formátu 

PDF 

· topografická mapa ostrova ve formátu DGN 

· ortofotomapa ostrova ve formátu ECW s rozlišením 40cm 

Každý panel obsahuje: 

· část mapy ostrova s turistickou cestou, která je často rozdělena na kratší úseky 

· ortofotomapu s vyznačenými body, které mají vlastivědný charakter a jsou doplněné 

fotografiemi 

· texty ve třech světových jazycích (všeobecné informace o dané cestě, hodnoty okolí 

cesty, kulturní hodnoty cesty, poznámka k cestě) 

· výškový profil cesty 

· informační tabulku o úsecích (délka, směr, čas, povrch, sklon, náročnost) 
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Linie (cesty, úseky cest) a body (turisticko-vlastivědné) bylo třeba zvektorizovat a převést 

do správného referenčního systému. Vektorizace proběhla v programu ArcMap 

nad topografickou mapou a ortofotomapou ostrova Lanzarote, v souřadnicovém systému 

WGS84/UTM 28N. Tyto mapy ostrova Lanzarote jsou dostupné pomocí WMS serveru: 

http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/carto5?, 

http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Orto2000?. 

Pomocí editace a funkce Merge vznikly 3 vektorové vrstvy: ruta.shp (cesta), tramos.shp 

(úseky), puntos.shp (body) v daném souřadnicovém systému (WGS84/UTM 28N). 

Dalším vstupem do prostorové databáze byly hodnoty, které se využily k výslednému 

výpočtu náročnosti cesty, viz. Kapitola 3. Mezi tyto hodnoty patří: průměrný sklon trasy, 

průměrná orientace svahů na trase, časová vzdálenost od obydlí (první pomoci), výsledná 

náročnost na úseku cesty. 

5.2.2 Správa prostorové databáze 

Jak již bylo výše zmíněno veškerá data byla uložena v databázovém serveru PostgreSQL 

s nastaveným kódováním UTF-8. Jednotlivé SHP soubory (ruta.shp, tramos.shp, 

puntos.shp) byly do databáze importovány pomocí programu Quantum GIS v.1.0.0 (Qgis) 

a jeho zásuvného modulu Spit (Shapefile import). Před vlastním importem bylo vhodné 

určit SRID (ID souřadnicového systému, ve kterém se shp nachází), v mém případě 

SRID = 32628. Pokud se tento krok opomene, jsou vektory importovány bez určení 

souřadnicového systému. Importem vektorových dat vzniknou v databázi tabulky stejného 

názvu a s atributy: Id, gid, the_geom. 

 

Pomocí grafického rozhraní PgAdmin III, lze spravovat databázový server PostgreSQL a 

zadávat SQL dotazy. V mém případě jsem 3 importované tabulky rozšířila o další atributy 

a připojila jim vazby, viz. ERA model na obr 5.1. Jednotlivé atributy byly naplněny jednak 

údaji, které jsou obsaženy na panelech (viz. Příloha 1) a dále hodnotami, které vstupují 

do výpočtu náročnosti cesty, viz. Kapitola 3. 

Pozn.: Veškeré názvy tabulek a atributů jsou ve španělštině, z důvodu využití této práce 

na území ostrova Lanzarote. SQL příkazy tvorby jednotlivých tabulek lze vidět v Příloze 2. 
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5.2.3 Obsah tabulek databáze: 
 

1. tabulka ruta: nombre – název turistické cesty 

(cesta) dificultad – slovně označená náročnost cesty, podle info-panelů 

 tiempo_aprox – průměrný čas  

 acceso – přístup k cestě (výchozí obec, město) 

 poblaciones – názvy obcí na cestě 

 fragilidad – lámavost cesty, změna směrů v průběhu trasy 

 valores_amb, valores_cult – hodnoty okolí, kulturní hodnoty cesty 

 nota – poznámka k cestě 

 titulo – titul, kód cesty – podle evropské normy 

 perfil_url – obrázek výškového profilu 

2. tabulka tramos:  nombre – název úseku cesty 

(úseky) firme – povrch terénu 

 pendiente_m – sklon terénu, podle info-panelů 

 pendiente_rangeZV – sklon terénu, podle vlastních výpočtů 

v ArcGIS 

orientacion_avgZV – orientace svahů na trase, výpočet v ArcGIS 

tempo_poblacion – časová vzdálenost od obydlí, výpočet 

v ArcGIS 

duracion – čas potřebný na daném úseku, podle info_panelů 

dificultad_González – náročnost určená A.González, 

viz. info-panely 

dificultad – náročnost úseku, vlastní výpočet, viz. Kapitola 3 

3. tabulka puntos: tipo – druh bodu: výchozí, cílový bod; foto-info; panorama,… 

(body) nombre – název bodu 

 description – informativní popis k danému bodu/místu 

4. tabulka aux: pomocná tabulka, k rozdělení vazby M:N 
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Obr.: 5.1 ERA model použité databáze 

 

Z ERA modelu je zřejmé, že v tabulce RUTA se nachází zbytečně sloupec the_geom 

(určující geometrii celé cesty). Geometrii prvku RUTA (cesta) lze určit sloučením 

geometrie jednotlivých úseků na dané cestě, a to pomocí SQL příkazu 

st_multi(st_union(geometry)). V mém případě atribut the_geom v tabulce ruta byl 

ponechán pro kontrolu s geometrií sloučených úseku cest. Kontrola byla provedena s 

uspokojivým výsledkem.  
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Nad tabulkami ruta, tramos byl vytvořen pohled ruta_tramos (viz. Obr.: 5.2), který 

obsahuje geometrii celé cesty, která se určila výše uvedeným příkazem st_union. SQL 

příkaz tvorby pohledu ruta_tramos je v Příloze 3. 

Obsah pohledu ruta_tramos: longitud – délka cesty 

 num_tramos – počet úseků na cestě 

dificultad_avg – výsledná náročnost celé cesty (číselné 

určení), vypočteno průměrem z náročností úseku. O vlastním 

výpočtu náročnosti cesty pojednává Kapitola 3. 

dificultad_avg_González – průměr z hodnot náročností 

úseků, podle A.González – udáno na info-panelech 

nombre, titulo, tiempo_aprox, valores_am, valores_cu, nota, 

perfil_url – atributy tabulky ruta. 

 

 
Obr.: 5.2 View ruta_tramos 
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6 Dynamická vizualizace z GeoServeru na Google Earth 

 
V této kapitole jsou popsány základní kroky, jak zobrazit geodata, které jsou uloženy 

v prostorové databázi. Vizualizaci dat lze dosáhnout pomocí GeoServeru, který umožní 

převést informace z prostorové databáze do formátu KMZ a následně tento soubor otevřít 

v aplikaci Google Earth. 

6.1 Teoretický popis GeoServeru 

GeoServer je Open Source aplikace, která umožňuje serverovat geografická data různých 

formátů. GeoServer je vyvíjen na platformě Java s využitím Open Source knihovny 

GeoTools, která implementuje nejnovější standardy konsorcia OGC [21]. Z technického 

hlediska se jedná o webovou aplikaci založenou na JavaServer Pages (JSP) a servletech 

fungující pod některým z aplikačních serverů (např. Tomcat) [1]. Z Obr.: 6.1 je zřejmá celá 

architektura GeoServeru. Oproti nejrozšířenější obdobné aplikaci UMN MapServer vyniká 

především jednodušší instalací i obsluhou. Především z tohoto důvodu byl GeoServer 

vybrán pro tuto práci. Umožňuje exportovat několik datových formátů, mimo jiné Oracle 

Spatial, ArcSDE , PostGIS, ESRI Shape Fines, DB2, MySQL, GeoTIFF a další.  

 
Obr 6.1 Architektura GeoServeru [26] 

 

Data jsou zpřístupněna přes rozhraní WFS (Web Feature Service), WMS 

(Web Map Service) nebo WFS-T, které plně odpovídají aktuálním OGC standardům. 

Zajímavostí je plánovaná podpora služby WCS (Web Coverage Service), která umožňuje 

exportovat multidimenzionální rastrová data např. rastrová data spolu s informací 
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o nadmořské výšce pixelu (DEM). Přes výše uvedená rozhraní lze získat data ve 

formátech: KML, GML, Shapefile, GeoRSS, PDF, GeoJSON, JPEG, GIF, PNG, SVG a 

dalších viz Obr. 6.2. 

 

 

Obr. 6.2: Publikace dat pomocí GeoServeru [29] 
 

Služba zajišťuje načtení grafické informace z datového úložiště (databáze), její převod 

do vizuální podoby aplikací příslušných vykreslovacích stylů a následně také publikaci 

pomocí OGC standardů WMS, případně WFS. V našem případě se jedná o převod 

do formátu KML a jeho automatické zobrazení v aplikaci Google Earth.  
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6.1.1 Keyhole Markup Language 

Keyhole Markup Language (KML) je formát souborů používaný k zobrazení zeměpisných 

dat v prohlížečích zeměkoule, jako jsou aplikace Google Earth, Mapy Google a Mapy 

Google pro mobilní zařízení. KML je aplikací metajazyka XML. Primárně je určeno 

pro publikaci, distribuci geografických dat. Ke dni 16.4.2008 se stal KML ve verzi 2.2 

standardem OGC. Díky tomu získává KML popularitu a tvůrci nejen GIS software se ho 

snaží začlenit do svých produktů [15].  

Jazyk KML má podobně jako jazyk HTML strukturu založenou na značkách s názvy a 

atributy, které definují konkrétní zobrazení. Primárním formátem je soubor KML. Existuje 

i rozšiřující verze textového souboru KML, jímž je formát KMZ, což je ve skutečnosti 

komprimovaný KML soubor. Obsahuje kořenový KML soubor doc.kml a vedle něho 

můžou být ještě dodatečné soubory (JPEG, aj.) [15]. 

Geoprvky standardu KML (bod, linie, plocha, aj.) využívají pro lokalizaci souřadnicový 

systém WGS84 ve tvaru celých stupňů. Výšky vztažných bodů prvků nejsou povinné 

(H = 0m) a pokud jsou uvedeny, tak je jejich vztažný systém EGM96 [15]. Aplikace 

Google Earth a Mapy Google se tedy chovají jako prohlížeč souborů KML. Po správném 

nastavení serveru a sdělení adresy URL vašich souborů KML může soubory KML 

umístěné na veřejném webovém serveru zobrazit každý, kdo má nainstalovanou aplikaci 

Google Earth [11]. 

Soubory KML můžeme vytvořit jednak pomocí uživatelského rozhraní aplikace Google 

Earth, nebo můžeme napsat KML kód pomocí textového editoru. Další možností, jak 

vytvořit KML kód, je vygenerováním z GeoServeru, kde je zajištěna i možnost kombinace 

s SLD soubory (viz. Kapitola 6.1.2). V následující podkapitole jsou uvedeny základní 

kroky tvorby KML souboru pomocí programu GeoServer.  
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6.1.1.1 GeoServer – KML výstup 
Abychom zajistily výstup KML z GeoServeru, je třeba určit cestu k uloženým datům 

(připojit k databázi). Na následujícím obrázku (Obr.: 6.1.1) vidíme, jak vytvořit (nebo 

editovat) cestu k databázi: Config → Data → DataStores → New (Edit) 

 

Obr.: 6.1.1 Připojení k databázi (GeoServer) 

Jakmile se připojíme k databázi, ve které máme uložená data, vytvoříme na GeoServeru 

nové prvky a nastavíme veškeré nutné náležitosti (viz.Obr.: 6.1.2 a Obr.: 6.1.3). Především 

styl zobrazení (SLD soubor) a vygenerujeme souřadnice obálky, která pokrývá celou oblast 

dané vrstvy (prvku). 

 

Obr.: 6.1.2 Tvorba nového geoprvku (GeoServer) 
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Obr.: 6.1.3 Nastavení stylu a obálky u nového geoprvku (GeoServer) 

 

Předposledním krokem je potvrzení a uložení veškerých změn na GeoServeru, 

viz. Obr.: 6.1.4 

 

Obr.: 6.1.4 Potvrzení a uložení změn (nejprve „Apply“, poté „Save“) 

 

Na konec je třeba veškerá data transformovat do KML souboru. Tento krok je 

nejjednodušší. Přejdeme na stránku GeoServeru: Demo – Map Preview 

(/geoserver/mapPreview.do), která umožní zobrazit data ve formátech KML, GeoRSS, 

PDF a SVG. V našem případě u vybraného prvku vybereme formát KML 

(viz. Obr.: 6.1.5). 

Nebo přímo zadáním adresy do internetového prohlížeče, která zajistí vygenerování 

např. souboru puntos.kml: 

 http://localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=topp:puntos  
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Pokud chceme zobrazit více vrstev v jednom kml souboru, jednoduše doplníme link o další 

prvky, např.: 

http://localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=topp:puntos,topp:rutas,top

p:ruta_tramos,topp:tramos 

 
 

 

Obr. 6.1.5 KML výstup (GeoServer) 

 

GeoServer umožnuje i automatickou generaci legendy k vrstvě, kterou zobrazíme 

v aplikaci Google Eart. Legenda se zajistí doplněním výše uvedeného linku o legend=true, 

např.: 

http://localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=topp:puntos&legend=true  

6.1.2 Styled Layer Descriptor  

Navrhnout styl mapových prvků je v kartografii velice důležitá úloha. Tvorba designu 

mapy je předmětem GeoServeru, ve kterém používáme open standard založený na jazyku 

XML, který se nazývá Styl Layer Descriptor (SLD). Jak již název napovídá, definuje 

možnosti volby stylů poskytovaných datových vrstev, které si uživatel podle potřeby 

nadefinuje. Podkapitola vychází z dokumentace [18] a [9]. 

SLD je kódování, které určuje, jak může být specifikace Web Feature Service rozšířena, 

aby bylo možné uživatelsky stanovit symboliku zobrazovaných prvků. SLD slouží 

pro velmi kompaktní popis vektorových informací, které se zobrazí na obrazovce. 

Umožňuje stanovit barevnou tematizaci grafických prvků, jejich tvar, výplň podle 

specifikace OGC. GeoServer umožňuje využít již několik vytvořených interních stylů 

(SLD souborů). Pokud chceme specifikovat nový styl, je nutné nejprve vytvořit SLD 

soubor a uložit jej do kořenového adresáře GeoServeru (\data_dir\styles\*.sld). 
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6.1.2.1 Tvorba SLD souboru 

Tato kapitola popisuje základní kroky tvorby SLD souboru. Pro lepší vysvětlení je uveden 

popis na tvorbě jednoduchého stylu linie. Podrobnější specifikaci stylu nebo tvorbu SLD 

pro bodové a plošné prvky lze nastudovat v dokumentaci [18] a [9]. Také se lze inspirovat 

ukázkami, které jsou použity v praktické části této práce a jsou k nahlédnutí v Příloze 5. 

 
1. KROK  

V textovém editoru vytvoříme nový soubor nazvaný např. lines.sld. Do souboru se vloží 

následující XML: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"  
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 
StyledLayerDescriptor.xsd"  
  xmlns="http://www.opengis.net/sld"  
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"  
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 
 <NamedLayer> 
  <Name>Default Line</Name> 
  <UserStyle> 
   <Title>A boring default style</Title> 
   <Abstract>Jednoduchý styl - zelená linie</Abstract> 
   <FeatureTypeStyle> 
 
  <!-- Rule 1 --> 
 <Rule> 
  <Name>Pravidlo 1</Name> 
  <Title>Zelená linie</Title> 
  <Abstract>Zelená linie šířky 2 pixely </Abstract> 
   <LineSymbolizer> 
    <Stroke> 
    <CssParameter 
name="stroke">#319738</CssParameter> 
    <CssParameter name="stroke-
width">2</CssParameter> 
    </Stroke> 
   </LineSymbolizer> 
 
  <TextSymbolizer> 
  <Label> 
   <ogc:PropertyName>TYPE</ogc:PropertyName> 
  </Label> 
 
  <Font> 
  <CssParameter name="font-family">Times New Roman</CssParameter> 
  <CssParameter name="font-style">Normal</CssParameter> 
  <CssParameter name="font-size">16</CssParameter> 
  <CssParameter name="font-weight">bold</CssParameter> 
  </Font> 
       
  <Fill> 
  <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter> 
  </Fill> 
  </TextSymbolizer> 
 
 </Rule> 
      </FeatureTypeStyle> 
  </UserStyle> 
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 </NamedLayer> 
</StyledLayerDescriptor> 

 

Důležitou částí souboru je <Rule> („pravidlo“) . Pravidlo popisuje u čeho a jak změníme 

styl výstupu. Počet pravidel (témat) si může uživatel nastavit podle vlastního uvážení, 

většinou jej nastavuje podle atributů (např.: typ cesty – dálnice, silnice I.třídy,… ). Výše 

uvedené pravidlo není ničím omezené, veškeré linie zobrazí zelenou čárou o šířce 2 pixely 

s červeným popiskem. 

Prvek specifikující styl kresby linie je <LineSymbolizer>, ve kterém je nastavena: barva 

linie <CssParameter name="stroke">#319738</CssParameter> a její šířka 

<CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter>. 

Prvek <TextSymbolizer> určuje styl a obsah textu, který se zobrazí podél linií. Obsah 

textu se nastaví v <Label> výběrem vhodného atributu (v našem případě „TYPE“), v části 

<Font> se stanoví font a velikost písma. Barva písma se specifikuje v části <Fill>. 

 

2. KROK 

Po spuštění GeoServeru se načte nově vytvořený styl line.sld podle postupu, který vidíme 

v následujícím obrázku (Obr.: 6.3):  

à à  à  

Obr.: 6.3 Načtení nového stylu do GeoSeveru 

3. KROK 

Následně je třeba vložit název nového stylu (StyleID), v našem případě lines. ID název 

nemusí být shodný s názvem souboru, ale je lepší ho dodržet, aby nedošlo k omylu. 

Jakmile napíšete název, potvrďte tlačítkem New (viz. Obr. 6.4). 

 

Obr. 6.4 Tvorba nového stylu lines 
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4. KROK 

Otevře se nám nové okno, kde jsme dotázáni na umístění SLD dokumentu. Kliknutím 

na tlačítko Browse vyhledáme námi vytvořený soubor: lines.sld. Do tabulky Filename se 

vyplní úplná cesta k souboru. Poté stiskneme tlačítko Submit, a tím se načte soubor 

do adresáře GeoServeru data/styles a proběhne validace souboru. 

 

5. KROK 

Aby se změnil výsledný efekt, musíme vše potvrdit tlačítkem 'Apply' v levé horní části 

obrazovky, viz. následující obrázek Obr.: 6.5. 

 

Obr.: 6.5 Načtení a uložení veškerých změn v GeoServeru 

6.1.2.2 Přidělení stylu vybranému prvku  

Pokud máme vytvořený styl zobrazení linií a zbývá jen stanovit, pro který prvek 

FeatureType jej použijeme. 

 

6. KROK  

V menu nastavení (Config/Data/FeatureType) vyhledáme cestu ke zvolenému prvku 

(tasmania_roads) a změníme styl na lines v tabulce, která je uvedena na níže uvedeném 

obrázku (Obr.: 6.6 ). 

 
Obr.: 6.6 Nastavení stylu pro vrstvu tasmania_roads 

 

Ve spodní části obrazovky vše potvrdíme tlačítkem 'Submit' a opět vše uložíme 

do GeoServeru (viz. Obr.: 6.5). 
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6.1.3 KML značka místa, šablona  

Značka místa (Placemark) v KML se používá k označení pozice na mapě, často se 

zobrazuje žlutým napínáčkem nebo černým kolečkem. Značka může nést informace, které 

přísluší danému místu, tzv.: popis značky místa (placemark descriptions). Tento popis není 

nic jiného než HTML kód obsahující jakékoli údaje. 

GeoServer automaticky vytváří tento popis značky místa pro veškeré geoprvky v databázi. 

Je to HTML tabulka obsahující atributy příslušného prvku. V následujícím obrázku 

(Obr.: 6.13) můžeme vidět popis značky místa prvku reprezentující turistickou cestu 

„Ermita de las Nieves – Yé“. 

 

Obr.: 6.13 HTML tabulka popisu značky místa (atributy bodu z prostorové databáze) 

 

Nicméně kolikrát chceme v tabulce zobrazit jen určité atributy, přidat další informace, 

anebo změnit vzhled celé tabulky. Tyto možnosti lze v Geoserveru nastavit pomocí 

šablony (FTL soubor). Tento soubor se tvoří stejným způsobem jako HTML kód. 

Dynamické vypisování obsahu atributu v HTML tabulce se zajistí 

příkazem: ${nazev_atributu.value}. Vytvořenou šablonu uložíme do zdrojového adresáře 

GeoServeru pod názvem souboru description.ftl . 

Více o tvorbě šablony značky místa lze dočíst v dokumentaci [9]. Takto upravenou tabulku 

můžeme vidět na Obr.: 6.14. Šablony použité pro praktickou část práce jsou k nahlédnutí 

v Příloze 4 . 
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Obr.: 6.14 Upravený výstup v Google Earth pomocí FTL šablony 

6.2 Google Earth 

Na následujících řádcích bude v krátkosti představena aplikace Google Earth, zejména ty 

části programu, které jsou využity pro tuto práci. 

Google Earth v posledních letech dosáhl ve světě velké popularity, a tím tak přispěl k větší 

pozornosti obyvatelstva na GIS a mapové služby obecně. Google Earth byl původně 

projektem Earth Viewer společnosti Keyhole, Inc. [24], je orientován komerčním směrem 

a vyžaduje připojení k internetu. Jde o prohlížeč virtuálního modelu zemského glóbu, 

na jehož povrch jsou naneseny rastrová data ze satelitních a leteckých fotografií. 

Umožňuje pozorovat zemský povrch z libovolné výšky a pod různým úhlem. Rastrová data 

jsou uživatelem podle potřeby stahována přes internet z mapových serverů Google. Google 

Earth umožňuje prohlížet i data z libovolného WMS serveru, která se přidají jako další 

vrstvy nad mapová data Google. 

Kromě rastrových podkladů zobrazuje Google Earth mnoho dalších informací. 

V jednotlivých vrstvách lze zapnout zobrazení hranic států a územních jednotek, názvy 

měst, silnice, 3D modely budov, 3D povrch terénu. Jednou z nejpropracovanějších vrstev 

je databáze památek, která je výborným zdrojem inspirace při plánování dovolené. Další 

vrstvy napojuje Google Earth na komerční služby Google a umožňují vyhledávat obchody, 

hotely, restaurace a další služby. 

V poslední době je velice oblíbená možnost přidat vlastní obsah na Google Earth pomocí 

formátu KML (viz. Kapitola 6.1.1). To umožňuje kombinovat další aplikace 

(např. webovou službu s geografickým obsahem) s eventuálním zobrazením geograficky 

referencovaných dat na virtuálním glóbu. Standardním příkladem jsou služby na ukládání a 

prezentaci fotografií uživatelů, s možností prohlížet si fotografie jiných lidí z místa, o které 

se zajímá.  
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Potenciál tohoto konceptu je kolosální a s vývojem služeb typu Web 2.0 s uživatelsky 

generovaným obsahem slibují do budoucna mnoho poutavých výsledků, tím i masivní 

rozšíření mezi uživateli. Více o Google Earth na domovské stránce 

http://earth.google.com/ . 

6.2.1 Doplnění o webovou stránku 

V praktické částí této práce jsou vizualizovány turistické stezky v aplikaci Google Earth. 

Pro lepší přehlednost byla vytvořena webová stránka: http://home.zcu.cz/~viletova/. 

Obsahem stránky je popis záměru celého projektu, zahrnuje odkazy na serverované KML 

soubory (mapy) a doplňuje informace, které se nevešly do šablon (bublin) na Google 

Earth. Bubliny na mapě obsahují zpětně odkaz na tuto webovou stránku. Příznivá je i 

možnost zobrazení webu přímo v aplikaci Google Earth (pod mapou glóbu). Při tvorbě 

stránky jsem využila volně dostupnou šablonu od FreeCSSTemplates.org s licencí Creative 

Commons Attribution 2.5 License. 
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7 Závěr 

Úkolem práce bylo zobrazit vybrané turistické cesty ostrova Lanzarote pomocí webové 

aplikace. Během práce jsem se snažila vytvořit takové dílo, ze kterého uživatel zábavnou 

formou získá informace o stezkách a jejich okolí. Tím myslím možnost proletět se z místa 

svého bydliště přes oceán až nad ostrov Lanzarote během několika vteřin a zde si prohlížet 

snímky a číst informace o ostrově, které ho zajímají. To jednak umožní lepší naplánování 

dovolené a zvýší cestovní ruch v dané oblasti, kde je turismus v podstatě jedinou obživou 

místních obyvatel. A nebo umožní lidem, kteří nemají na cestování finanční prostředky, 

podívat se do krásných koutů světa ze svého domova. Cílem bylo zobrazit i tématickou 

mapu, která podá informace o náročnosti jednotlivých cest. Tento údaj na mapě pomáhá 

především k tomu, aby volba byla úměrná k fyzickým schopnostem turisty a předešlo se 

tak jakémukoli úrazu na stezce. 

 

Součástí práce bylo také porovnání vlastního ohodnocení náročnosti cest s klasifikací 

autora stezek A.González a s evropskou klasifikací. Vlastní a klasifikace podle A.Gonzalez 

udává jednu hodnotu náročnosti, která se lépe zobrazuje na tématické mapě. Rozdíl 

ve výsledcích vlastní metody a metody A.González se liší u poloviny cest a to 

o maximálně jeden stupeň. Evropská standardizace M.I.D.E. udává čtyři cifry 

pro stanovení náročnosti oproti vlastní jednočíselné klasifikaci. Kvůli nedostatku informací 

bylo možné stanovit pouze dva aspekty ze čtyř. Proto jsem nemohla určit relevantní rozdíl 

v porovnání všech tří metod. 

  

Již v úvodu bylo napsáno, že se mapy turistických cest budou zobrazovat v aplikaci 

Google Earth, která v současné době dosahuje značné popularity mezi uživateli internetu. 

Níže uvedený obrázek (Obr.: 7.1) shrnuje postup tohoto zobrazení. Naznačuje postup 

získání dat z turistických panelů vektorizací nad ortofotomapou a vektorovou mapou 

Lanzarote. Tato data jsou dále spravována v prostorové databázi PostgreSQL s nadstavbou 

PostGIS, na kterou je napojen GeoServer. Údaje o turistických cestách se exportují 

z GeoServeru do formátu KML, který umožní přidat námi zvolené vrstvy na satelitní 

snímek ostrova v aplikaci Google Earth. Tímto propojením je zaručena aktuálnost vrstev, 

kdy při změně jakéhokoli údaje v databázi nebo přidáním nového prvku do databáze se 

automaticky zobrazí v aplikaci Google Earth nová aktuální mapa. 
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Obr.: 7.1 Postup zobrazení turistických cest z databáze v aplikaci Google Earth 

 

Aby byla tato práce zcela plnohodnotná a přehledná, vytvořila jsem navíc webovou stránku 

http://home.zcu.cz/~viletova/ (viz. Obr.: 7.1), která informuje o celém projektu. Stránka 

podává údaje o jednotlivých turistických cestách ve větším množství, než se objevují 

v Google Earth, a především obsahuje odkazy na KML soubory s tématickými mapami. 

Podobně i zobrazovaná vrstva na Google Earth uvádí odkaz na tuto webovou stránku. 

Veškerý text je napsán jak na webové stránce, tak v mapách ve španělském jazyce. 

 

Tato práce má možnost využití na turistickém serveru úřadu ostrova Lanzarote. 

Po schválení tamějšími úřady bude samozřejmě doplněna o překlady do německého a 

anglického jazyka. Dalším přínosem je možnost použít práci jako návod na propojení 

databáze (např.: turistických cest) ve směru zobrazení na Google Earth (viz. Obr.: 7.1) a 

tím tak zajistit aktuálnost zobrazených vrstev. Věřím, že výsledek najde své uplatnění 

na více místech. 
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Obsah přiloženého CD 

 
DB_PstgreSQL Obsah z databáze (*.SQL) 
GeoServer_data_dir Data z kořenového adresáře Geoserveru (*.FTL,*. SLD) 
KMZ  Vstupní soubor do Google Earth (*.KMZ) 
Panely_PDF Panely turistických cest na Lanzarote (*.PDF) 
WWW Offline verze webových stránek(*.HTML) 
DP_Viletova Text diplomové práce (*.PDF) 
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Příloha 1b – Informační panel – zadní strana 
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Příloha 2 – SQL tvorba tabulek prostorové databáze Lanzarote 
 

· Tabulka RUTA (cesta) 
CREATE TABLE ruta 
( id integer NOT NULL, 
  gid integer, nombre text, dificultad text, acceso text, 
  poblacione text, fragilidad text, valores_am text, 
  valores_cu text, nota text, descriptio text, 
  titulo character varying(80) NOT NULL, 
  the_geom geometry, 
  tiempo_aprox time without time zone, 
  perfil_url character varying, 
  CONSTRAINT titulo_pkey PRIMARY KEY (titulo), 
  CONSTRAINT ruta_titulo_key UNIQUE (titulo), 
  CONSTRAINT enforce_dims_the_geom CHECK (ndims(the_geom) = 2), 
  CONSTRAINT enforce_srid_the_geom CHECK (srid(the_geom) = 32628)) 
 

· Tabulka TRAMOS (úseky) 
 

CREATE TABLE tramos 
( id integer NOT NULL, 
  gid integer, 
  nombre character varying(80), 
  dificultad integer, 
  duracion character varying(80), 
  firme character varying(80), 
  pendiente_ integer, 
  titulo_ruta character varying(80), 
  the_geom geometry, 
  "pendiente_rangeZV" integer, 
  "orientacion_avgZV" integer, 
  tiempo_poblacion time without time zone, 
  dificultad_González integer, 
  CONSTRAINT tramos_pkey1 PRIMARY KEY (id), 
  CONSTRAINT ruta_fkey FOREIGN KEY (titulo_ruta) 
      REFERENCES ruta (titulo) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT gid_key UNIQUE (gid), 
  CONSTRAINT enforce_dims_the_geom CHECK (ndims(the_geom) = 2), 
  CONSTRAINT enforce_srid_the_geom CHECK (srid(the_geom) = 32628)) 
 

· Tabulka PUNTOS (body) 
 

CREATE TABLE puntos 
( gid integer NOT NULL, 
  "Id" integer, 
  tipo character varying(254), 
  nombre character varying(254), 
  descriptio character varying(254), 
  url character varying(254), 
  the_geom geometry, 
  CONSTRAINT puntos_pkey1 PRIMARY KEY (gid), 
  CONSTRAINT enforce_dims_the_geom CHECK (ndims(the_geom) = 2), 
  CONSTRAINT enforce_srid_the_geom CHECK (srid(the_geom) = 32628)) 
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Příloha 3 – SQL tvorba pohledu, dotazování nad databází 

 
· View ruta_tramos (cesta_úseky) 

 
CREATE OR REPLACE VIEW ruta_tramos AS  
SELECT ruta.id, ruta.gid, ruta.titulo, 
  st_multi(st_union(tramos.the_geom)) AS the_geom, 
ruta.nombre, ruta.tiempo_aprox, 
length(st_multi(st_union(tramos.the_geom))) / 1000::double 
precision)::numeric(3,1) AS longitud, 

  ruta.valores_am, ruta.valores_cu, ruta.nota, ruta.descriptio, 
  count(*) AS num_tramos, 
round(avg(tramos.dificultad)) AS dificultad_avg, 
round(avg(tramos.dificultad_González)) AS dificultad_avg_González, 
ruta.perfil_url 

FROM tramos, ruta 
WHERE ruta.titulo::text = tramos.titulo_ruta::text 
GROUP BY ruta.id, ruta.gid, ruta.titulo, ruta.nombre, ruta.tiempo_aprox, 
ruta.valores_am, ruta.valores_cu, ruta.nota, ruta.descriptio, 
ruta.perfil_url 
ORDER BY ruta.id; 
 

· SQL dotazy nad prostorovou databází 
 

– hledani bodů zájmu na dané trase 
select puntos.gid, puntos.nombre,ruta.titulo  
from puntos, ruta, aux, tramos 
where ruta.titulo='PR_LZ06'and 
tramos.titulo_ruta=ruta.titulo and 
aux.gid_tramo=tramos.gid and 
aux.gid_punto=puntos.gid 
group by puntos.gid, puntos.nombre,ruta.titulo 
order by puntos.gid; 
 
– body s fotkou a popisem  
create view foto_puntos as     
select puntos.the_geom, puntos.descriptio,puntos.nombre,puntos.url 
from puntos 
where puntos.tipo='foto'and 
puntos.url is not null; 
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Příloha 4 – Šablony pro výstupy na Google Earth (*.ftl) 
 
· data_dir\featureTypes\lanzarote_ruta\descriptions.ftl 

 
${perfil_url.value}  
<br> 
<br> 
${descriptio.value} 
<br> 
<b>Valores ambientales:</b><br> ${valores_am.value}   
<br> 
<b>Valores culturales:</b><br> ${valores_cu.value}   
<br> 
<b>nota:</b> ${nota.value}  
<br> 
<br> 
<b>tiempo aproximado:</b> ${tiempo_aprox.value}   
<br> 
<b>dificultad:</b> ${dificultad.value}  
<br> 
<br> 
Mas informacion en el <a 
href="http://www.turismolanzarote.com/spel/SPEL/published/por_que_venir.j
sp">Portal de turismo de Lanzarote</a>. 
 

· data_dir\featureTypes\lanzarote_puntos\descriptions.ftl 
 
Tipo del punto: ${tipo.value}  
<br> 
${url.value}  
<br> 
<br>${descriptio.value} 
 
 
· data_dir\featureTypes\lanzarote_puntos\title.ftl 

 
${nombre.value} 
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Příloha 5 – Styl zobrazení dat – SLD 
· puntos_style.sld 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0" 
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 
http://schemas.opengis.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd" 
  xmlns="http://www.opengis.net/sld" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" 
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
<NamedLayer> 
    <Name>puntos</Name> 
    <UserStyle> 
      <Name>puntos_style</Name> 
      <Title>geoserver style</Title> 
      <Abstract>Generated by GeoServer</Abstract> 
      <FeatureTypeStyle> 
<!-- Rule 1 --> 
      <Rule> 
    <Name>1</Name> 
          <Title>vista panoramatica</Title> 
          <ogc:Filter> 
            <ogc:PropertyIsEqualTo> 
              <ogc:PropertyName>tipo</ogc:PropertyName> 
              <ogc:Literal>vista panoramatica</ogc:Literal> 
            </ogc:PropertyIsEqualTo> 
          </ogc:Filter> 
<MaxScaleDenominator>1.7976931348623157E308</MaxScaleDenominator> 
 
        <PointSymbolizer> 
     <Graphic> 
      <ExternalGraphic> 
      <OnlineResource xlink:type="simple"  
xlink:href="http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/target.png"/> 
      <Format>image/png</Format> 
    </ExternalGraphic> 
      <Opacity>1</Opacity> 
      <Size>12</Size> 
    </Graphic> 
        </PointSymbolizer> 
 
        <TextSymbolizer> 
          <Label> 
            <ogc:PropertyName>nombre</ogc:PropertyName> 
          </Label> 
            <Font> 
              <CssParameter name="font-family">Times New Roman</CssParameter> 
              <CssParameter name="font-style">Normal</CssParameter> 
              <CssParameter name="font-size">12</CssParameter> 
            </Font> 
          <Fill> 
            <CssParameter name="fill">#0000DD</CssParameter> 
            <CssParameter name="fill-opacity">1</CssParameter> 
          </Fill> 
        </TextSymbolizer> 
      </Rule> 
<!-- Rule 2 --> 
   <Rule> 
    <Name>2</Name> 
          <Title>foto</Title> 
          <ogc:Filter> 
            <ogc:PropertyIsEqualTo> 
              <ogc:PropertyName>tipo</ogc:PropertyName> 
              <ogc:Literal>foto</ogc:Literal> 
            </ogc:PropertyIsEqualTo> 
          </ogc:Filter> 
<MaxScaleDenominator>1.7976931348623157E308</MaxScaleDenominator> 
 
        <PointSymbolizer> 
          <Graphic> 
      <ExternalGraphic> 
      <OnlineResource xlink:type="simple" 
xlink:href="http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/camera.png"/> 
      <Format>image/png</Format> 
    </ExternalGraphic> ...... 
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· rutas_style.sld 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0" 
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd" 
   
  xmlns="http://www.opengis.net/sld" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" 
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
   
<NamedLayer> 
    <Name>ruta</Name> 
    <UserStyle> 
      <Name>ruta_style_udig</Name> 
      <Title>ruta style de uDig</Title> 
      <Abstract>Stylo categorias de rutas</Abstract> 
      <FeatureTypeStyle> 
       
 <!-- Rule 1 -->     <Rule> 
                    <Name>rule01</Name> 
                    <Title>Arrieta, Caleta Famara</Title> 
                    <Abstract>Abstract</Abstract> 
                    <ogc:Filter> 
                        <ogc:PropertyIsEqualTo> 
                            <ogc:PropertyName>id</ogc:PropertyName> 
                            <ogc:Literal>0</ogc:Literal> 
                        </ogc:PropertyIsEqualTo> 
                    </ogc:Filter> 
                    <MaxScaleDenominator>1.7976931348623157E308</MaxScaleDenominator> 
                    <LineSymbolizer> 
                        <Stroke> 
                            <CssParameter name="stroke"> 
                                <ogc:Literal>#A6CEE3</ogc:Literal> 
                            </CssParameter> 
                            <CssParameter name="stroke-linecap"> 
                                <ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
                            </CssParameter> 
                            <CssParameter name="stroke-linejoin"> 
                                <ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
                            </CssParameter> 
                            <CssParameter name="stroke-opacity"> 
                                <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
                            </CssParameter> 
                            <CssParameter name="stroke-width"> 
                                <ogc:Literal>2.0</ogc:Literal> 
                            </CssParameter> 
                            <CssParameter name="stroke-dashoffset"> 
                                <ogc:Literal>0.0</ogc:Literal> 
                            </CssParameter> 
                         </Stroke> 
                         </LineSymbolizer> 
                     </Rule> 
<!-- Rule 2 -->        <Rule> 
                    <Name>rule02</Name> 
                    <Title>Ermita de las Nieves, Ye</Title> 
                    <Abstract>Abstract</Abstract> 
                    <ogc:Filter> ...... 
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· dificultad.sld 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0" 
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd" 
  xmlns="http://www.opengis.net/sld" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" 
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
<NamedLayer> 
    <Name>tramos</Name> 
    <UserStyle> 
      <Name>dificultad_González_tramos</Name> 
      <Title>geoserver style</Title> 
      <Abstract>Generated by GeoServer</Abstract> 
      <FeatureTypeStyle> 
        <!-- Rule 1 --> 
              <Rule> 
          <Name>1</Name> 
          <Title>dificultad muy baja</Title> 
          <ogc:Filter> 
            <ogc:PropertyIsBetween> 
              <ogc:PropertyName>dificultad_González</ogc:PropertyName> 
              <ogc:LowerBoundary> 
                <ogc:Literal>1</ogc:Literal> 
              </ogc:LowerBoundary> 
              <ogc:UpperBoundary> 
                <ogc:Literal>1</ogc:Literal> 
              </ogc:UpperBoundary> 
            </ogc:PropertyIsBetween> 
          </ogc:Filter> 
          <LineSymbolizer> 
            <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#00FF00</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-opacity">1</CssParameter> 
            </Stroke> 
          </LineSymbolizer> 
        <TextSymbolizer> 
          <Label> 
            <ogc:PropertyName>nombre</ogc:PropertyName> 
          </Label> 
            <Font> 
              <CssParameter name="font-family">Times New Roman</CssParameter> 
              <CssParameter name="font-style">Normal</CssParameter> 
              <CssParameter name="font-size">10</CssParameter> 
            </Font> 
          <Fill> 
            <CssParameter name="fill">#00CCCC</CssParameter> 
            <CssParameter name="fill-opacity">1</CssParameter> 
          </Fill> 
        </TextSymbolizer> 
      </Rule> 
        <!-- Rule 2 --> 
              <Rule> 
          <Name>2</Name> 
          <Title>dificultad baja</Title> 
          <ogc:Filter>  ..... 

 


