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Spomočjo maPZS
na planinski izlet

Andrej Stritar'

Novembra 2020 je po več letih razvoja in priprav Planinska zveza Slovenije ponudila v uporabo aplikacijo
maPZS. Z njo si lahko vsakdo pomaga pri izbiri primernega planinskega izleta, uporablja pa jo lahko
tudi med turo na terenu. V intervjuju, objavljenem oktobra 2014 v Planinskem vestniku, sem dejal,
da bomo dosegli pomemben mejnik, ko bomo lahko rekli: "PZS ima vse svoje poti javno objavljene na
spletni stranj!" Precej dlje je trajalo, kot sem takrat upal, a nam je z objavo maPZS vendarle uspelo.

Kaj ponuja maPZS
Apl ikacija maPZS je pripravljena tako, da jo planinci zlahka uporabljajo. Na zas lonu doma ali na
pametnem telefonu se nam najprej prikaže ze mljevid Slovenije z razporejenimi gumbi, ki kažejo loka-

cije in števil o poti v posameznih delih Slovenije. Na
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zemljevidu se lahko približamo izbrancmu območj u države, s čimer se poveč uj e število gumbov. Ko

smo dovolj bli zu, se narišejo rdeče č rte planinskih
poti na lem območju. Če kliknemo na izbrano pot,

se bodo njeni podatki prikazali v levem delu zaslona računalnika ali v spod nje m delu zaslo na pametnega telefo na. Izpišejo se dol ži na poti, skupna vi si na vzponov in spustov, lokaciji i zhodišča in cilja,
potreben čas za izvedbo ture, zahtev nost poti, informacije o kočah in drugih zanim ivostih, pa tudi
aktualne inrormacije o morebitni zaprtosti posameznih odsekov. Poleg poteka izbrane poti na zemlj evidu se izr iše tudi viši nski profil celotne ture. Vse to
so tehnični podatki, ki nam lahko bistveno olajšajo
odločanje o turi in nj e no izvedbo. Večd n ev n e poti
(obhodni ce) so v ma PZS prikazane kot dnevne
etape, kar olajša nač rtovanje in izved bo.
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Dodatne podrobnosti poti
v prihodnosti bomo dodali podrobne informacije z
opisi ture in fotografijami, podobne tistim v tiskan ih
vodnikih. Venda r je tako za zdaj opremljenih le nekaj
tUl~ dopolnitev z njimi ostaja izziv za prihodnost.
Poleg neposrednega iskanja poti na zemlj evidu
imamo na voljo izbiro S filtri ali z iskal nikom. Če želimo na Jalovec, v iskalnik vp išemo 'Jalovec', zem ljevid nas "prestavi" k tej go ri, v levem okencu pa se
ponudijo tri poti nanj. Izbe re mo eno od njih in spet
dobimo vse potrebne info rmacij e. Lahko pa smo,
denimo, na Vrš i č u in ne vemo, kam bi šli na izlet maPZS nam bo pokazal pet poti, na katere se lah ko odpravimo s tega prelaza.
Podobno lahko uporabljamo filtre, pri katerih imamo možnosti izbire poti po zahtev nosti, vrhov po
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nadmorskih vi.š inah, katerih koli vmes nih točk na
poti po njihovi zvrsti (npr. koče, sedla, slapovi ipd.)
ali pa po skrbnikih planinskih poti. Tako si lahko,
recimo, markacisti planinskega društva hitro in
enostavno prikažejo poti, ki jih vzdrzujejo.
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Kartografska podlaga in
delouanje brez pouezaue

PlanGIS - temelj za delouanje
maPZS in še marsičesa drugega

Poti se na začetku pri kazujejo na kartografski podlagi, narejeni prav za nase potrebe. Poimenovali smo jo
TopoPZS. Osnova so podatki o javni infrastrukturi.
krajevnih in ledinskih imenih iz javnih državnih po~
datkov, dopolnjeni pa z izbranimi podatki iz široko
uporabljenega javnega portala OpenStreet. Senčenje
reliefa temelji na lidarskih podatkih, ki so v zadnjem
desetletju bistveno olajšali delo kartografom. Uporabni k lahko zamenja pocUago s posnetki ortofoto iz zraka
ali s karto O penStreet. Ker je za delovanje maPZS 1'0trebilO zelo veliko podatkov, aplikacija praviloma deluje pri ol11 ogočen em prenosu podatkov, tj. s povezavo
na splet. Ker v hri bih pogosto ni signala, ki bi 01110~
goča l prenos podatkov, v maPZS obstaja možnost,
da podatke o določe nem območju ali o dol očeni poti
prednaložil11o v telefon, dok ler se imamo dobro pove~
zavo. S tako vnaprej naloženo karto maP ZS na pame~
tni h teleronih deluje tudi brez spletne povezave.

maPZS omogoca vse opisano s pomočjo precej za ~
pletenega informacijskega sistema. ki ga zdaj imenu~
jemo PlanGIS (Planinski geografski informacijski
sistem). Začel je nastajati že pred skoraj dvema de~
setietjema, ko so se na PZS si stemati č no lotili zbi ra~
nja podatkov o potekih vseh markiranih poti v Sl ove~
nijL Markaciste so opremili s sledilniki GPS, posnete
podatke pa so zbirali in urejali v kataster planinskih
poti. Leta 20 13 so bili podatki prvič zdru7..en i v sis~
temu Geopedia. Centralizirano urejena podatkovna
baza z zgledn im uporabniškim vmesnikom je postala
glavno orodje urednikov. Nekaj let je trajalo. da smo
podatke o potekih poti (gpx sledi) sistematič no razporedili v smiselno urejene odseke (li nije med dve ma
točka m a). S pomočjo Geopedie smo posnete pote~
ke poti marsikje zelo natanč no popravili glede na po~
snetke terena iz zraka (posnetki ortofoto). Slovenijo
smo tako prepletli z mrežo okoli 10.000 kilometrov
ma rkiranih odsekov. K vsakemu odseku je pripisana
in formacija o njegovi zahtevnosti, planinskem dru~
štvu, ki skrbi za nj. vrsti podlage (u hojena steza. sl a~
bo uhojena steza ipd.), o vsoti viši nskih metrov vzpo ~
na in spusta, potrebnem času za hojo ter morebitnih
varoval ih, s katerimi je opremljen. Vse to so zelo po ~
membni podatki za vzdrževalee poti, markaciste pl a~
ni nskih društev. PZS jih je dolžna zbirati in vzdrzevati
tudi zaradi zahtev Zakona o plan inskih poteh.

Prednost maPZS
Programsko je maPZS narejen kot spletna stran in
lokalna apli kacija hkrati. Zato ga ni mogoče nabavi~
Li v spletnih trgovinah, od koder običajno prenašamo
aplikacije za telefone. Prvi č je treba zgolj klikniti na
https:llmaJJ7.5.pzs.si/.maPZSsepotem naloži na račll~
nalnik ali v pametni telefon in nam za nadaljnje upora~
be ponud i svoj gu mb na zaslonu. Obnaša se kot aplika~
cija na napravi, čeprav v bistvu deluje kot spletna stran.
Omenili moram še sistema Locus Maps in Avenza, s
kate ri ma že nekaj časa ponujamo svoje zemljevide za
uporabo v prenosnih nap ravah. Obe aplikacij i omo~
gočata uporabo sli k naših tiska nih zemljevidov (ti. ra~
sterskih sl ik) na zaslonu. S tem in1amo na terenu pred
sabo izsek iz najkakovostnejšega planinskega zemljevida. Ni pa tam vseh dodatnih podrobnosti o posa~
mezni poti, ki sem jih ze naSte!. Dostopnost do takih
podatkov je veli ka prednost vektorskih sistemov, ka~
kr,en je maPZS.

mreža planinskih poti
Za navadne uporabn ike. plan ince. pa so še bolj kot te h ~
nič n e podrobnosti odsekov zani mivi podatki o celo ~
tni turi. torej o poti od izhodišča do cilja in nazaj. Zato
smo vzporedno z gradnjo mreže odsekov gradili tudi
mrežo planinskih poti. Vs.:'1ka pot je sestavljena iz pla ~
ninskih odsekov. Pot iz Vrat na Kredarico na primer je
sestavljena iz odseka od Aljaževega doma do spo men i ~
ka. odseka Tominškove poti do Begunjskega studenca.
potem po odseku do Stan ičevega doma al i mi mo njega
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in končno po zadnjem odseku do Kredarice. Takih planinskih poti je nastalo nekaj cez dva tisoc in te so zdaj s
pomoejo maPZS dosegljive vsakolTIllI:
KoliCin<l naših podatkov je z leti naraščala, porajale

so se vedno nove ideje, zato nam jc Geopedia postala
"pretesna". Iskali smo novo rešitev za vzclt-levanje podatkov in jo nasli pri podjetju LUZ, d. d. Od pomladi
20 19 smo na njihovem informacijskem sistemu in z njihovimi orodji zgradili sistem , ki ga imenujemo PlanGIS. Nanj sose preselili vsi podatki iz Geopedie, hkrati
pa so nastajale nove, naprednejše rešitve. PlanGIS ponuja urednikom se bolj'" orodja za urejanje po<latkov.
Poleg posnetkov ortofoto smo za pomoc pri vnas.'lI1ju
podatkov dobi li moznost uporabe vseh dl-i.:avnih kart
v vseh merilih, javnih kart sistema OpenStreet, vel ika
pridobitev pa je bila senče na podlaga laserskega sne·
manja tal (lid,u'). Zaradi nje se marsikje lahko vidi steze
celo na terenu, poraščenem z gozdom.

Use poti in tudi stezice
v PlanGIS zdaj sistematič no vnaša mo ne le podatke
o mark iran ih planinskih poteh, temveč o vseh poteh
in stezicah. V Sloveniji so že prcd desetletji na jav no
dostopnih državnih kartah prenehali obnavljati in·
formacije o kolovozih, poteh ali stezah izven urbanih
naselji h. Ker PZS zeli izdajati za nesljive in uporab ne
plani nske zemljevide, v PlanGIS vzd ržujemo lastno
podatkovno bazo o takih poteh. Tudi te so prikazane v m.PZS kot tanke crtkanc (uhojene) ali pikcaste
(slabo uhojene) linije.
Poleg planincev poti po Sloveniji oznacujejo (markirajo) tudi drugi skrbn iki, kot so lokalna turi stičn a dru·
štva, o bči ne ali stanovske organi zacije. V PlanGlS je
prostor tudi zanje. Seveda imamo v PlanGIS vse po·
datke o Slovenski turnokolesarski poti, katere skrbnik
je PZS, pa tudi o Jluiani, Alpe Adria Trail, evropskih
pespoteh in podobnih. Vendar podatki o teh neplaninskih poteh zaenkrat se niso prosto dostopni v maPZS.
PI.nGIS jc postal temeljni vi r podatkov pri izdelavi planinskih zemljevidov. Včasih je bilo treba ob

izdelavi vsakega zcmljevida na terenu zbi rati aktual·
ne podatke. Zdaj se trudim o, da vzdržujemo stalno
aktualne podatke v PI.nGIS. Kada r koli se na terenu
kaj spremeni, se to zapiše v PlanGIS in informacija je
ze naslednji dan na voljo vsem v maPZS. Kartografom lahko takoj posljemo aktualne podatke za pripravo tiskanih kart.

Popolnost in zanesljiuost informacij
Omeniti velja se prednost PI.nGIS in s tem m.PZS
pred popularni mi navigacijskimi aplikacijami. ki so
danes preprosto dostopne. Večina jih v kartograf.
skem delu temelji na sistemu O penStreet Map. Va nj
prostovoljci vnasajo informacije, kako r se pač vsa·
kemu od njih zdi, da so prave. Ker je sistem ze zelo
znan in priljubljen, je priliv informacij zelo velik in je
marsikje potek steza zelo dobro vrisan, spet drugod
jih pa sploh ni ali so vrisane narobe. Praviloma ni po·
sodobijenih informacij O stanjih poti, o nj ihovi za h·
tevnosti, nevarnostih in podobno. Prav v tem pa vi·
dima prednost in potrebo nasega sistema zbiranja
informacij v PlanGIS in njihove ponudbe informacij
v maPZS. PZS se trudi vzdrževati in ponujali popol·
ne in zanesljive informacije.
Priča kujemo, da se bodo porajale še nove ideje za
uporabo podatkov iz PI.nGIS. Nas kratkoroeni izziv je popraviti liste spletne podstrani PZS, kjer se
zdaj na roke vpisujejo podatki o stanju na terenu (reci mo zaprtost posameznih poti ali geografska lega
posamezne koce), s podatki iz PI.nGIS. Podatke
iz arh iva Plallinskega vestnika bOl11o lahko poveza·
li s PI.nGIS (na zemljevidu kliknes na izbrani vrh
in se li ponudijo vsi čla n ki o tem vrhu iz vseh prete·
kli h letnikov Plrl1lillskega vestnika). S časo m bomo
lahko tiskano vodniško literaturo nadomestili z in·
formacijskimi orodji. PI.nGIS je sistem, ki ze danes
omogoča si stemati čno vzdrzevanje in povezovanje
vseh potrebnih podatkov, le orga ni zi rati in dogovoriti
se moramo o tem, kako jih bomo vnašali in ponuja·
li uporabnikom. maPZS je šele prvo tako orodje l O
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