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eWater je viacjazy ný Internetový systém umož-
ujúci prístup k databázam podzemných vôd ako aj 

k mapám podzemných vôd v krajinách Európskej 
únie. Hydrogeologické údaje sú zvy ajne získané zo 
studní (hg vrtov) alebo prame ov. Hydrogeologické 
mapy a modely sú zostavené interpoláciou medzi 
meranými bodmi a na základe interpretácie geolo-
gických štruktúr. 

Ústredným prvkom je centrálny webový portál, 
kde zú astnené krajiny európskej únie môžu prezen-
tova  svoje hydrogeologické údaje. Prostredníctvom 
viacjazy ného rozhrania si môžu užívatelia zobrazi
údaje o studniach (vrtoch) a hydrogeologických ma-
pách vo viacerých jazykoch Európskej únie. Systém 
poskytuje podobné sady údajov z rôznych krajín 
prostredníctvom všeobecného formátu i ke  jednot-
livé štáty používajú národné databázy s rôznymi 
štruktúrami údajov.  

Aplikácia eWater-Mobile dokáže sprístupni
údaje o podzemných vodách aj odborníkom v teréne 
prostredníctvom mobilných po íta ov, napríklad 
PDA v kombinácii s GPS.  

Ke že architektúra systému eWater dodržiava 
zásady INSPIRE, noví dodávatelia údajov budú tiež 
môc  distribuova  svoje údaje cez systém. Infra-

štruktúra priestorových hydrogeologických údajov 
vytvorená v projekte eWater sa dá použi  aj v iných 
medzinárodných aplikáciách. 

Systém bol vyvinutý v rámci projektu „Viac-
jazy ný medzinárodný prístup k databázam pod-
zemných vôd" (eWater), ktorý bol spolufinancovaný 
Európskou komisiou cez program eContentplus. 

Riešite ské konzorcium: 
– Holandská geologická služba (TNO) – koor-

dinátor
– Francúzska geologická služba (BRGM) 
– Dánska a Grónska geologická služba (GEUS) 
– Ma arský geologický ústav (MÁFI) 
– eská geologická služba (Geofond) 
– Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) 
– Ústav pre výskum geológie, seizmickej aktivity 

a pôdy – región Emilia-Romagna (SGSS) 
– Rakúska geologická služba (GBA) 
– Litovská geologická služba (LTG) 
– Informacines technologijos (IT) 
– Geodan
– Geografic information management (GIM) 
– Slovinská geologická služba (GeoZS) 
– Španielska geologická služba (IGME) 
– Švédska geologická služba (SGU) 
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VYVINUTÉ APLIKÁCIE: 

Inventarizácia hydrogeologických máp a modelov  
– eWater viacjazy ný on-line slovník  
– eWater softvér na stiahnutie  
– eWater Mobilná aplikácia
Hlavným cie om tohto projektu je zvýši  medzi-

národnú dostupnos , prístup a možnos  opätovného 
využitia priestorových údajov na zabezpe enie kva-
lity, lokalizácie a využitie podzemných vôd. 

Medzinárodný portál je ur ený pre Európsku 
komisiu, národné a vodohospodárske úrady, dodá-
vate ov vôd, poskytovate ov dátových služieb,         
pois ovacie spolo nosti, organizácie pre doh ad
a plánovanie, a tiež pre širokú verejnos

PORTÁL eWater (www.ewater.eu) sa skladá 
z troch hlavných sú astí:

– domovská stránka 
– katalóg metadát 
– mapový prehliada
Domovská stránka užívate ovi predstaví projekt 

eWater. Nachádzajú sa tu hlavné informácie o pro-
jekte a konzorciu (zú astnené organizácie, kontakt-
né informácie, zameranie organizácií a pod.). Na  
tejto stránke je tiež možné nájs  dokumentáciu 
a užito né odkazy. 

Je mnoho spôsobov ako vyh ada  v katalógu 
mapy a alšie geografické údaje. Toto okno umož-

uje užívate ovi použi  najob úbenejšie vyh adá-
vacie metódy: jednoduché, podrobné a vyh adá-
vanie pod a kategórie. Pri použití ktorejko vek 
metódy je dôležité ma  na zreteli, že výsledok bude 
závisie   na právach pridelených skupine, do ktorej 
užívate  patrí.

Metadáta sa môžu zobrazova  rôzne, od jedno-
duchého zobrazenia XML po grafické alebo štruk-
túrované zobrazenie. 

Mapový prehliada  je webovo orientované ma-
pové rozhranie, používané k zobrazeniu interak-
tívnych máp z metadát. Mapový prehliada  generuje 
užívate sky prispôsobite né mapy, ktoré sú užito né
pre informáciu o charakteristike podzemnej vody          
a o existencii alších údajov v záujmovej oblasti. 

asti máp zobrazené na monitore je možné vytla i
na užívate ovej tla iarni.

V okne mapového prehliada a môže užívate
využi  možnosti základných a rozšírených funkcií 
riadenia máp i vrstiev. Je tiež možné geografické 
vyh adávanie vrtov a studní prezentovaných služ-
bou eWater, zobrazujú sa taktiež pramene a viac-
bodové objekty, a to v ítane základných informácií 
o vybranom objekte. 


