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Abstrakt 
Hydrogeologické práce v Mongolsku byly realizovány v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce 
„Technologické zařízení pro zásobování oblasti Mandalgobi vodou“. Zpracování map velkých měřítek 
navazovalo na zpracování map ajmaku Dundgobi v měřítku 1 : 500 000. V detailním měřítku 1 : 10 000 bylo 
zpracováno širší okolí města Mandalgobi. Pro zpracování map malých měřítek byly využity archivní podklady, 
satelitní snímky a kontrolní terénní pochůzky.   
 
Klí čová slova: hydrogeologické mapování, satelitní snímky, Mongolsko 
 
1. ÚVOD 
Lidská civilizace je od svého počátku vázána na přírodní zdroje, a to jak zdroje surovin, tak na zdroje 
energie. S vývojem lidského rodu se požadavky na druhy surovin i zdroje energií měnily. Nikdy však 
nebyly tyto změny tak rozsáhlé jako ve druhé polovině dvacátého století a na počátku století 
jedenadvacátého. Jednou ze surovin, bez které si život lidského rodu nedovedeme představit, je voda. 
Získávání kvalitní pitné vody je mnohdy nad možnosti rozvíjejících se zemí. Je proto úkolem 
vyspělých států napomáhat v takovýchto případech oblastem, kde zásobování kvalitní pitnou vodou je 
problematické. Jednou z takovýchto oblastí je poušť Gobi a přilehlé stepi. Česká republika v rámci 
rozvojové spolupráce rozhodla financovat zlepšení situace v centrálním Mongolsku, v ajmaku 
Dundgobi. Projekt „Technological Equipment for Supplying the Area of Mandalgobi with Water“ byl 
schválen usnesením vlády České republiky č. 436/2000 o plánu poskytované rozvojové pomoci na rok 
2002. Základní požadavky projektu byly: 
• Hydrogeologický průzkum ajmaku Dundgobi a města Mandalgobi, tj. terénní mapování, odběr 

a analýza vzorků podzemních vod, vrtné práce a hydrodynamické zkoušky a vyhodnocení pro 
zpracování komplexního projektu realizace. 

• Dodávky zařízení a příslušenství z ČR v souladu s dohodou obou stran, vycházející ze zpracované 
studie projektu. 

• Uvedení typizované části systému zásobování vodou do provozu. 
Ajmak Dundgobi má plošnou rozlohu 78 000 km2. Vznikl v centrální části Mongolska v roce 1942. 
Hlavní město Mandalgobi leží ve střední části území a je vzdáleno 280 km jižně od Ulaanbaataru. 
Administrativně se území ajmaku člení do 15 správních celků tzv. somonů - okresů (obr. 1). 
Drobnějšími středisky osídlení jsou osady nesoucí v mongolštině název „bag“. Takovýchto bagů je na 
území ajmaku 73 a jsou to většinou někdejší zemědělská družstva. Zbytek obyvatelstva, který se 
zabývá většinou pastevectvím, žije v jurtách, které jsou nepravidelně rozptýlené po celém území 
provincie.  
Projekt "Technologické zařízení pro zásobování oblasti Mandalgobi vodou" byl realizován v letech 
2002 až 2005. V průběhu let 2002 až 2005 bylo provedeno detailní mapování okolí města Mandalgobi 
a základní mapování celého ajmaku Dundgobi. Současně byla provedena analýza satelitních snímků. 
Pro studovanou oblast byly zpracovány tři série hydrogeologických map 1 : 500 000 (ajmak 
Dundgobi), 1 : 50 000 (širší okolí města Mandalgobi), 1 : 10 000 (město Mandalgobi a jeho 
bezprostřední okolí). Mapy představují jeden z výchozích podkladů pro proces tvorby územního plánu 
ajmaku Dundgobi. 
 
2. PŘÍRODNÍ POM ĚRY ÚZEMÍ 
Mongolsko, ležící ve střední Asii, zaujímá plochu více než 1,5 milionu čtverečních kilometrů. Se 
svými 2,6 milionu obyvatel patří mezi nejřidčeji osídlené státy světa. Jedna třetina obyvatel 
Mongolska žije v hlavním městě, v Ulánbátaru, takže ve zbývající části státu připadá jeden člověk na 
jeden čtvereční kilometr. Velká část země tvoří náhorní planinu s výškou okolo 1500 metrů. Z roviny 
vystupuj horská pásma dosahující výšek přes 4000 metrů (obr. 2). 



Mimo horských oblastí zasahují do Mongolska tři odlišné ekologické systémy. Část území na severu, 
u hranic s Ruskem, je tvořena tajgou, střední část země je pokryta stepí a v nejjižnější části země se 
nacházejí pouště (obr. 3).   
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Geologické poměry 
Geologické poměry celého ajmaku Dundgobi jsou velmi pestré. Jsou reprezentovány širokou škálou 
litologickopetrografických typů hornin recentního až prekambrického stáří. Regionálně je severní část 
provincie součástí centrální mongolské vrásové zóny, na kterou v jižní části zájmové oblasti navazuje 
jižní mongolská vrásová zóna. Na kontaktu těchto tektonických struktur probíhá zlomová zóna 
Undurshilin. Centrální mongolská vrásová zóna je tvořena klenbou Gobi, východní mongolskou 
vulkanickou zónou a vulkanickou kotlinou Mandalgobi, vulkanickou kotlinou Sakhal – Golskou 
a vulkanicky intruzívní klenbou Tsagan – Olamskou. Jižní mongolská vrásová zóna je tvořena zónou 
formace Sukhbaatar, zónou formace Gobi Khyanganskou, jižním Gobským masívem a hřebenem 
hrásťovité klenby Dungolin, rozdělenou zlomem Ikhnart. 
Sedimenty mezozoika jsou ve studovaném území nejvýznamněji plošně zastoupeny a tvoří výplně 
mezihorských pánví a depresí. Jsou reprezentovány především souvrstvím křídových sedimentů, 
plošně méně vystupují na povrch uloženiny svrchní jury až spodní křídy a pouze lokálně sedimenty 
jury. Litologicky převažují souvrství prachovců, písků, pískovců, slepenců, jílů a slínovců. 
V křídovém komplexu se též vzácně vyskytují vápence a sádrovce, v sedimentech svrchní jury až 
spodní křídy bazalty a jejich tufy. 
Pliocén – kvartérní a paleocén – miocenní uloženiny se vyskytují na nevelké ploše při jihozápadním 
okraji zájmového území. Jsou zastoupeny písky, pískovci, štěrky, slepenci a jíly. Recentní až 
svrchnočtvrtohorní uloženiny jsou zastoupeny fluviálními, deluviálními, lakustrinními a proluviálními 
sedimenty, které tvoří plošně nepříliš rozsáhlé výplně údolí a mezihorských depresí. Litologicky jsou 
reprezentovány hlínami, hlinitými a prachovitými písky, písky, štěrčíky, štěrky, písčitými jíly a jíly. 
Efuzivní a intruzívní horniny kenozoika, mezozoika, paleozoika a prekambria jsou na území provincie 
Dundgobi plošně významně zastoupeny, a to především v severozápadní, jihozápadní, centrální 
a severovýchodní části území. Efuzivní horniny tvoří lávové příkrovy a tektonické bloky v zónách 
zlomů a také jednotlivé masívy v depresích mezi sedimentárními komplexy. Intruzívní horniny tvoří 
obvykle hrásťovité útvary a tektonické elevace. Efuziva jsou reprezentována ryolity, dacity, bazalty, 
andezity, trachyty, porfyrity a jejich tufy. Intruzívní horniny jsou zastoupeny granity, granodiority, 
křemennými diority, diority, granosyenity, granodioritovými porfyry, gabry a gabrodiority. 
Město Mandalgobi přiléhá k severovýchodnímu okraji Mandalgobské uzavřené mezihorské deprese 
protažené od severovýchodu na jihozápad, omezené z východní i západní strany nevysokými 
shlazenými vrchy (s průměrnou absolutní výškou 1470 mnm), na jejichž území vystupují na povrch 
horniny fundamentu. Ze severní strany je kotlina omezena středně vysokými vrchy („uvadami“, 
s průměrnou absolutní výškou 1430 mnm) a k jihu se otvírá do široké mezihorské deprese. 

Obr. 3 Přírodní zóny Mongolska



Spodnokřídové horniny jsou vyvinuty prakticky všude v prostoru mezihorské kotliny. Jsou zastoupeny 
střídáním jílovců, prachovců, pískovců, písků, štěrků a drobnozrnných slepenců, místy s oblázky 
a valouny a s písčitojílovitým tmelem nebo výplní. Celková mocnost komplexu dosahuje v oblasti 
100 až 200 metrů. 
Kvartérní uloženiny nejsou vyvinuty po celé ploše území a jsou rozšířeny pouze v údolíčkách (sajrách) 
a snížených partiích hrásťových elevací, z nichž může docházet k dočasnému odtoku dešťové vody. 
Jsou tvořeny písky, hrubým „kamenovým“ štěrkem, hlinitými písky, hlínami a drobnozrnnými 
„kamínkovými“ štěrky. Jejich mocnost je velmi malá a nepřevyšuje pět metrů. 
 
Hydrogeologické poměry 
Na studovaném území ajmaku Dundgobi byly vymezeny podle petrografického složení 
a hydrogeologickofiltračních vlastností následující hydrogeologické jednotky: 
• kolektory průlinově propustné 
• kolektory průlinovopuklinově propustné 
• kolektory puklinově propustné. 
Průlinové a průlinovopuklinové kolektory byly vymezeny v údolích a mezihorských depresích, 
tvořených sedimenty kenozoika a mezozoika. Puklinově propustné kolektory přiléhají k elevacím 
a jsou vymezeny ve svrchní zóně skalních hornin. Průlinově propustné sedimenty jsou tvořeny 
nezpevněnými, méně často slabě zpevněnými horninami kenozoického stáří. Patří k litologicky 
a geneticky různým typům svrchnokvartérních až recentních, fluviálních, fluviálněproluviálních, 
deluviálněproluviálních, lakustrinněfluviálních, lakustrinních a lakustrinněproluviálních sedimentů 
pliocénkvartérního a paleocénmiocenního stáří. 
 
Klimatické poměry 
Kromě geografické polohy, nadmořské výšky, stupně kontinentality, sklonu a expozice svahů mají 
rozhodující význam z hlediska vzniku a doplňování zásob podzemní vody v okolí Mandalgobi i celého 
ajmaku Dundgobi především atmosférické srážky a sumární výpar (obr. 4). Atmosférickými srážkami 
se rozumí voda vznikající kondenzací vodních par z ovzduší a dopadající na zemský povrch 
v kapalném nebo tuhém skupenství (déšť – sníh). Na rozdíl oproti tomuto druhu srážek se často 
setkáváme se srážkami horizontálními, k nimž náleží rosa, jinovatka popř. námraza. Množství vody 
vznikající z těchto srážek je však ve srovnání se srážkami dešťovými a sněhovými malé. Pouze ve 
vyšších nadmořských výškách mohou horizontální srážky dosáhnout významnějších hodnot. 
Výpar je pak jedním z nejdůležitějších článků oběhu vody v přírodě. Projevuje se jako úbytek 

Obr. 4 Mapa srážek



z celkového množství vody spadlého v atmosférických srážkách. Jeho vliv z hlediska infiltrace 
atmosférických srážek coby složky doplňování zásob podzemní vody lze považovat za záporný. Na 
velikosti výparu má podíl především teplota povrchu, teplota a vlhkost vzduchu, vítr, barometrický 
tlak, sluneční svit a v neposlední řadě i atmosférické srážky, neboť dostatek vody je podmínkou 
vlastního procesu vypařování. Kromě toho závisí i na skupenství vypařující se vody. 
Pro posouzení velikosti dotace podzemních vod ve studované lokalitě – okolí města Mandalgobi 
(ajmak Dundgobi) v Mongolsku jsme si vyžádali z klimatologické stanice hydrometeorologického 
ústavu se sídlem v Mandalgobi dlouhodobé údaje o chodu atmosférických srážek (měsíční a roční 
úhrny srážek v mm za období 1991–2001) a výparu (měsíční hodnoty 5. – 9. měsíce v milimetrech za 
období 1992 – 2001). 
 
3. SATELITNÍ SNÍMKY 
Pro získání představy o geologické a tektonické stavbě ajmaku Dundgobi bylo rozhodnuto využívat 
satelitní snímky pokrývající zájmové území. Snímky měly také sloužit pro základní orientaci v terénu 
při hydrogeologickém mapování. Po zvážení potřeb prací v zájmovém území a předpokladů k řešení 
zadaného úkolu jsme vybrali snímky pořízené družicí LANDSAT7. 
Družice LANDSAT7 patří do dlouhodobého programu ke studiu povrchu Země, oceánu, atmosféry, 
ledu a života na celé Zemi. Program LANDSAT vznikl ve spolupráci Goddard Space Flight Center 
a NASA´s Office of Earth Science. Program nastartoval vypuštěním družice LANDSAT1 v roce 1972. 
LANDSAT7 je prozatím poslední z řady satelitů s multispektrálním skenerem ETM+ (Enhanced 
Thematic Mapper Plus). Úkolem je tvořit globální archiv bezoblačných snímků sluncem osvětleného 
zemského povrchu. 

Družice obíhá Zemi po slunečně - synchronní dráze, blízké polárnímu orbitu ve výšce 705 km. Přelet 
nad rovníkem je pod úhlem sklonu 98,2°. Každý oběh kolem Země trvá 98,9 minuty se 14,5625 oběhů 
uskutečněnými každý den. To zabezpečuje plný pokryv mezi 81° severní šířky a 81° jižní šířky. Po 
16 dnech se družice vrací do výchozí pozice a opakuje svůj cyklus. Snímkování zemského povrchu 
probíhá výhradně ve směru letu bez možnosti odklonu snímacího prvku. 
Snímkováním jsou vytvářeny tzv. pásy, kdy překryt jednotlivých snímků v pásu dosahuje cca 10%. 
Naproti tomu překryt snímků sousedících pásů dosahuje cca 30%. Existence překrytů je nezbytná pro 
proces mozaikování, tj. spojování jednotlivých snímků do větších celků. Skener ETM+ pořizuje šest 
multispektrálních snímků v rozlišení 30 metrů, dva tepelné snímky v rozlišení 60 metrů 
a panchromatický snímek v rozlišení 15 metrů (viz tabulka). Nejmenší element snímku – pixel – je 
prakticky definován rozlišením na dané vlnové délce a má tvar čtverce.  
Pro potřeby orientace v terénu, lokaci geologických jevů, antropogenních objektů atd., je nezbytné 
provést rektifikaci satelitních snímků, tj. přiřadit prvkům lokalizovatelných jak na satelitním snímku, 
tak i v terénu reálné souřadnice. Pro splnění podmínky definice roviny musí být každý satelitní snímek 
rektifikován minimálně třemi body. V praxi je ale nezbytné pro rektifikaci použít násobně více bodů 
než povinné minimum, aby se předešlo chybám z nepřesného zaměření. Počet fyzicky 
rektifikovatelných bodů závisí na průjezdnosti (členitosti) zájmovou oblastí, schopnosti identifikovat 
vhodné body a na výběru matematického modelu, jenž bude uplatňován při geometrických 
transformacích. V případě fyzické rektifikace platí, že kvalita a přesnost geometrické korekce závisí 
na kvantitě rektifikačních bodů a přesnosti jejich zaměření. 

Tabulka 1 Spektra skeneru ETM+ 
Kanál Vlnová délka [µµµµm] Rozlišení [m] Charakteristika pásma 

1 0,450 – 0,515 30 Modrá barva 
2 0,525 – 0,605 30 Zelená barva 
3 0,63 – 0,69 30 Červená barva 
4 0,76 – 0,90 30 Blízké infra 
5 1,55 – 1,75 30 Vzdálené infra 
6 10,4 – 12,5 60 Tepelné 
7 2,08 – 2,35 30 Infra   

pan 0,50 – 0,90 15 Panchromatický snímek 



Po zadání všech možných rektifikačních bodů do vstupní tabulky orthorektifikačního modulu 
příslušného zpracovatelského software (v našem případě Geomatica Fundamentals 9.1) se provádí 
jejich selekce. Selekce spočívá ve vytřídění rektifikačních bodů tak, aby byly vyloučeny body 
způsobující zásadní chybu v určování pozice. Po vyloučení chybných měření následuje převzorkování 
a geometrická transformace satelitního snímku do směru sever – jih. Po postupné orthorektifikaci 
všech satelitních snímků se provádí jejich barevné vyrovnání a slučování do výsledné mozaiky. 
Pro geologickou, resp. hydrogeologickou interpretaci byly vybrány tři vhodné syntézy (pásma 321 – 
ČZM – viditelné, 741– IČ, BIČ, M a 451 – BIČ, VIČ, M), které byly zpracovány s využitím programu 
GEOMATICA (obr. 5, 6). Mozaika složená ze šesti scén svým rozsahem pokrývá celý ajmak 



Dundgobi s určitým významným přesahem za jeho hranici (obr. 7). Jednotlivé syntézy byly převedeny 
na barevné scény měřítku 1:500 000 a 1:200 000 tak, aby umožnily provedení klasické vizuální 
interpretace a následné sestavení fotomapy lineací a kruhových struktur. 

Lineament (lineace) je definována jako jednoduchý nebo složitý prvek, projevující se na povrchu i ve 
vegetačním krytu přímou nebo mírně zakřivenou linií. Při dešifrování schéma lineací se ve většině 
případů potvrdí totožnost lineamentu např. se zlomem, zónou zvýšené puklinatosti, tedy tektonikou 
a dále údolím, hřbetem nebo hřebenem, terasou, stupněm atd., tedy s tvary reliéfu.  
Ze zkušeností je zřejmé, že ne vždy dominantní lineament na satelitním snímku je vyjádřením 
významné tektoniky, která by mohla mít pro hydrogeologické hodnocení rozhodující význam. 
Naopak, mnohdy se stává, že nevýrazný a obtížně interpretovatelný lineament ze satelitního snímku 
má značný hydrogeologický význam podepřený např. hlubinnou tektonikou. Tento problém při 
interpretaci lineamentů se projevuje zvláště u starší zlomové tektoniky, kde její povrchové projevy 
mohou být v důsledku zvětrávacích procesů značně setřeny. 
Vlastní klasickou interpretaci lineací a kruhových struktur na satelitních syntézách (6 ks), sestavených 
pro různá pásma provádíme podle pravidla „kreslím, co vidím“ při postupném pootáčení snímku vždy 
o 90°. Pootáčením se „objevují“ postupně interpretované prvky a zaplňují jednotlivé scény sestavené 
pro různá spektrální pásma. Důvodem tohoto postupu je snaha o co možná maximální „postižení“ 
všech lineací a kruhových struktur, což se z jednoho úhlu pohledu ne vždy zřetelně zobrazí. Zákres 
interpretovaných prvků se pro jednotlivé syntézy (scény) provádí odlišnou barvou tak, aby při jejich 



vzájemném překrytí bylo možno shodující se linie zvýraznit. Při jejich dešifrování se pak zaměříme na 
objasnění geneze a případně hydrogeologické funkce. Novější způsob interpretace spočívá přímo 
ve kreslování jednotlivých prvků přímo do další vrstvy v počítačovém zpracování satelitních snímků. 
Výhodou je možnost používání různých „podkladních“ scén, případně změna barev jednotlivých 
frekvenčních pásem. 
Při dešifrování lineamentů z hlediska tektoniky využíváme přímých nebo nepřímých interpretačních 
znaků. K přímým interpretačním znakům lze počítat: 
• výrazné stupně v reliéfu krajiny; 
• výrazné stupně v podložních horninách, projevující se v pokryvných útvarech; 
• linie, v jejichž blízkosti jsou nápadné poklesy a prohnutí v pokryvných útvarech; 
• pásma odpovídající doprovodným drceným zónám výrazných tektonických poruch; 
• projevujících se v pokryvných útvarech úzkými přímočarými sníženinami; 
• otevřené průrvy výrazně se projevující v reliéfu krajiny. 
K nepřímým interpretačním znakům tektonických poruch pak náležejí ty znaky, které jsou výsledkem 
geomorfologických procesů a představují tvary reliéfu: 
• erozní činnost – přímočará údolí, průlomová údolí, asymetrická údolí; 
• eravitační proces – opadavé zvětraliny (sutě, balvanová moře…) uložené v jedné linii; 
• vulkanická činnost – vulkanické tvary, případně termální prameny rozložené v přímočaré linii. 
K nepřímým interpretačním znakům lze počítat i odlišnou vegetaci vytvářející přímočaré linie podél 
tektonických poruch. Odlišnost se může projevovat nejen druhem vegetace, ale i stupněm vzrůstu. 
Tento znak se uplatňuje v aridních oblastech, kde výrazný vzrůst vegetace v určité linii nebo pásmu 
může signalizovat příznivé zvodnění tektonické poruchy nebo doprovodního drceného pásma. 
S využitím přímých a nepřímých interpretačních znaků je možno sestavit tektonické schéma. Při jeho 
dešifrování z hlediska posouzení míst vzniku, dotace, směru proudění podzemní vody a v neposlední 
řadě i míst odvodnění je vhodné provést klasifikaci jednotlivých interpretovaných tektonických poruch 
podle geometrických, strukturních a vegetačních znaků. 
Ke geometrickým znakům náleží délka a šířka, směr a sklon, které umožňují rozhodnout, o jaký typ 
tektonické poruchy se jedná. Strukturní znaky umožňují posoudit tektonickou poruchu z hlediska 
geneze (zdvih, pokles, hrásť, příkopová propadlina, vrása, flexura). Při dešifrování tektoniky pro 
hydrogeologické účely má značný význam podrobná analýza hydrografické sítě a to i historické, která 
ve většině případů kopíruje tektonické linie. 
Samozřejmě, že při optimalizaci situování vrtů se neověřují veškeré zjištěné tektonické poruchy, ale 
pozornost se zaměří na ty části území, které se na první pohled liší výrazně vyšší hustotou lineací 
a navíc obsahují větší počet delších lineací jednoho převládajícího směru, což již samo o sobě indikuje 
významné tektonické porušení území. Pokud však vybrané území vykazuje výraznou všesměrnou 
hustotu lineací s jejich převládající krátkou délkou, pak to spíše signalizuje území bez významnější 
hydrogeologické funkce. Někdy takovéto území může představovat horninové prostředí postižené 
exogenními procesy, jejichž výsledkem je zvětralinový pokryv s přípovrchovou zónou rozvolnění 
hornin. To je spíše typické pro horniny krystalinika a charakterizuje to mělký oběh podzemní vody, 
vyznačující se nízkými vydatnostmi se značným stupněm jejich rozkolísanosti v průběhu roku. 
Optimální při hodnocení vytipovaného území ze satelitního snímku je konfrontace s výsledky dříve 
prováděného hydrogeologického průzkumu a posouzení, jak dalece zapadají tyto výsledky do nově 
pojaté interpretace dešifrovaného snímku. Pokud nejsou k dispozici výsledky dříve prováděných 
hydrogeologických průzkumů, je nutné uskutečnit rekognoskaci terénu spojenou se zjišťováním 
pramenních vývěrů puklinového typu, jejichž pozice je vázána na tektonické linie nebo do míst jejich 
křížení, tzv. uzlů.  
V případě vybraného polygonu pro realizaci hydrogeologického průzkumu lze v něm uskutečnit 
statistické zhodnocení četnosti a směru lineací včetně jejich délky. To se provádí formou diagramů 
četností a směru nebo v případě hodnocení pouze hustoty číselnou hodnotou četnosti, která může být 
lomena hodnotou celkové délky lineací, kde délka lineací je uvedena v km (např. 46/18). Toto 
statistické hodnocení schéma lineací resp. strukturně-tektonického schéma je vhodné provádět nejlépe 
ve čtvercové síti. Výsledkem pak je síť s hodnotami ukazujícími plošnou proměnlivost hustoty lineací 
ve studovaném pokryvu tím, že místa s vyšší hustotou lineací jsou současně místy 
z hydrogeologického pohledu nadějnější. 



Při vytipování nadějných míst pro zajištění zdrojů podzemní vody pro jednotlivé somony (okresní 
centra) v rámci ajmaku Dundgobi, jsme vycházeli z interpretace satelitních snímků LANDSAT 
(obr. 8). Předpoklad, že právě tato metoda se jeví jako optimální při vyhledávání vhodných lokalit pro 
následný hydrogeologický průzkum byl potvrzen, poněvadž celý ajmak Dundgobi představuje ideální 
„čistý terén“ s minimem vegetace a rušivých momentů antropogenního původu, mnohdy 
komplikujících vlastní interpretaci. 

Pro umožnění snadné orientace ve výsledné fotomozaice ajmaku Dundgobi bylo použito schéma 
fotolineací na černobílém satelitním podkladu měř. 1 : 500 000 „překryté“ geologickou mapou tak, 
aby výsledná geologická fotomapa měla optimální vypovídací schopnost pro určení nadějných míst 
k realizaci hydrogeologického průzkumu, s následným zajištěním zdroje podzemní vody. Fakt, že díky 
podkladní satelitní scéně získá geologie patřičnou plasticitu v kombinaci s fotolineacemi z nichž 
většina představuje tektonickou porušenost území je pozitivní. Vypovídací schopnost geologické 
fotomapy pak umožní i určení míst předpokládané infiltrace (dotace), stoku (transportu) a akumulace. 
Samozřejmě, že před realizací hydrogeologického průzkumu je bezpodmínečně nutné ve vybraném 
čtverci uskutečnit terénní rekognoskaci s cílem posouzení geneze jednotlivých lineamentů 
a kruhových struktur a jejich případné hydrogeologické funkce. I když nepřímá průzkumná metoda 
vycházející z interpretace materiálů dálkového průzkumu Země umožňuje situování 
hydrogeologického vrtu přímo do satelitního snímku, je nezbytné upřesnění jeho lokalizace v terénu. 
 



4. HYDROGEOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ 
Výchozím podkladem pro sestavení hydrogeologické mapy 1 : 500 000 ajmaku Dundgobi byla 
archivní data uložená v „Geologickém informačním centru“ v Ulaanbaataru, což je obdoba našeho 
Geofondu. Protože způsob archivace je zcela odlišný od našeho pojetí, je pro cizince, hlavně 
v počátcích, nezbytností spolupracovat s místním člověkem, kterému nejsou cizí geologické vědy 
a umí se v archívu orientovat. 
V Geologickém informačním centru v Ulaanbaataru jsme se v roce 2002 zaměřili na vyhledání zpráv 
o průzkumech, které byly realizovány v ajmaku Dundgobi. Všechny dostupné zprávy jsme 
prostudovali, pořídili jsme si z nich zápisky a stěžejní kapitoly a mapové přílohy jsme okopírovali. 
Protože jsme pak v průběhu prací naráželi na další informace o realizovaných geologických 
průzkumech, archív jsme opětovně navštěvovali i v letech 2003 a 2004. Dalším našim zdrojem 
informací o průzkumech v ajmaku Dundgobi byl Vodohospodářský závod ve městě Mandalgobi, který 
má působnost po celém ajmaku. Zde jsme dostali kusé informace o hydrogeologických vrtech ve 
městě Mandalgobi a o objektech pro zásobování jednotlivých somonních center. Také jsme zde získali 
Studii proveditelnosti integrovaného rozvoje základních urbanistických služeb pro město Mandalgobi 
(MURRAY, et al. 2001), o které jsme věděli, že byla vyhotovena jako podklad pro Asijskou 
rozvojovou banku.  
 
Mapa 1:500 000 
Interpretací výchozích geologických a hydrogeologických map a podkladů hydrogeologické 
prozkoumanosti zájmového území byla v roce 2003 sestavena generalizovaná mapa 
litologickopetrografických typů hornin ajmaku Dundgobi a mapa dokumentačních bodů 
hydrogeologických průzkumných objektů v měřítku 1 : 500 000 (obr. 9). K mapě byly zpracovány 
tabulkové přehledy obsahující základní parametry hydrogeologických vrtů. Ty byly v souladu 
s pojetím mapy dokumentačních bodů seřazeny a pořadově číslovány podle systému očíslování 
a kladu listů map v měřítku 1 : 100 000. 

Vlastní terénní šetření spočívalo v dokumentaci využívaných zdrojů podzemní vody pro zásobování 
obyvatel, zaměřené na střediskové obce v jednotlivých somonech. Dokumentace těchto objektů je 
zpracována samostatně pro jednotlivé využívané zdroje se systémem očíslování podle jednotlivých 
somonů a pořadovými čísly v rámci těchto administrativně správních jednotek. 

Obr. 9 Výsek mapy dokumentačních bodů 1:500000



V návaznosti na výše komentované podklady byla v roce 2004 sestavena hydrogeologická mapa 
provincie Dundgobi v měřítku 1 : 500 000, včetně všech podpůrných map (obr. 10). Základním 
plošným aspektem mapy je vymezení hydrogeologických jednotek podle typu zvodnění a charakteru 
oběhu podzemních vod, které jsou odrazem statigrafie, geneze a litologicko-petrografického 
charakteru zastoupených hornin. Zlomy a tektonické linie jsou v mapě prezentovány podle výsledků 
interpretace družicových snímků zájmového území. Bodovými údaji v mapě jsou vybrané 
hydrogeologické vrty s charakteristickými údaji a schematická situace využívaných zdrojů 
podzemních vod pro střediskové obce v jednotlivých somonech. 

Mapy 1:50 000 
Výchozím topografickým podkladem pro vlastní terénní šetření a sestavení map dokumentačních bodů 
a hydrogeologických map byl mapový list L-48-81 (Mandalgobi) v měřítku 1 : 100 000, který byl pro 
vlastní terénní šetření rozdělen na sekce A, B, C, D a reprograficky zvětšen na jednotlivé listy 
v měřítku 1 : 50 000. Hydrografická síť na území listu L-48-81 je charakterizována absencí vodotečí 
při vlastním terénním šetření byla prováděna aktualizace situace kopaných studní, zakreslených 
v mapě, a dokumentace vodních ploch (jezer, případně mokřin). Jak vyplývá ze zhodnocení výsledků 
terénního šetření, byla většina v mapě zakreslených vodních ploch vyschlá. 
Výchozím podkladem pro vymezení základních hydrogeologických struktur v hydrogeologických 
mapách zájmového území byl list geologické mapy L-48-XXIII v měřítku 1 : 200 000, sestavený 
kolektivem ruských geologů v roce 1983. Geologická mapa je sestavena jako mapa odkrytá, 
s vymezením útvarů a oddílů předkvartérních, sedimentárních, výlevných, subvulkanických 
a intruzivních hornin a jejich litologické charakteristiky a s vyznačením hlavních tektonických linií. 
Hydrogeologická mapa širšího okolí hlavního města provincie Dundgobi, města Mandalgobi, je 
sestavena v měřítku 1 : 50 000, na čtyřech mapových listech L-48-81 (Mandalgobi), rozdělených na 
sekce A, B, C, D, v digitalizované formě výstupů. 
Způsob sestavení mapy v jednotlivých vrstvách umožňuje případnou aktualizaci mapových výstupů, 
popř. vytištění pracovních účelových mapových podkladů kombinací jednotlivých vrstev pro práci 
v dalších etapách průzkumu. Vlastní obsahovou náplň hydrogeologické mapy je možno v souladu 
s legendou k mapě rozčlenit do čtyř základních obsahově a graficky vyjádřených tematických celků. 
Základním plošným aspektem vyjádřeným v hydrogeologické mapě je kategorizace území podle typu 

Obr. 10 Výsek hydrogeologické mapy 1:500 000



zvodnění a charakteru oběhu podzemních vod, které jsou odrazem charakteru horninového prostředí 
zastoupených sedimentárních, výlevných, subvulkanických a granitoidních hornin (obr. 11). 

Velmi pestrá škála litologických a petrografických komplexů hornin je ve vazbě na základní 
stratigrafické útvary rozčleněna do čtyř hydrogeologických celků, v mapě vyjádřených barvou v ploše. 
Z hlediska typu zvodnění a charakteru oběhu podzemních vod, lze nezpevněné a zpevněné horniny 
křídového a jurského stáří, s převahou sedimentárních komplexů a převážně výlevné horniny a jejich 
tufy permského stáří, považovat za vícekolektorový systém průlinového, průlinovo-puklinového 
a puklinového oběhu podzemních vod, charakterizovaný nepravidelným střídáním kolektorů 
a izolátorů, se vzájemnou hydrogeologickou vazbou plošně barevně vyjádřených komplexů. 
Odlišným typem zvodnění jsou charakterizována intruziva permského stáří, s nepravidelným 
průlinovo-puklinovým oběhem podzemních vod v zóně zvětrávání a pásmu podpovrchového rozpojení 
hornin, s předpokladem hlubšího puklinového oběhu v tektonicky predisponovaných zónách, 
s drenážním účinkem na oběh podzemních vod relativně méně propustného okolního horninového 
prostředí. 
Z hydrogeologického hlediska však lze očekávat vzájemnou vazbu těchto dvou skupin, co do typu 
oběhu specifických hydrogeologických celků, s tendencí pohybu podzemních vod z oblasti infiltrace 
v morfologických elevacích do oblasti drenáže ve sníženinách, s akumulací podzemních vod 
v kolektorských horninách sedimentární pánevní výplně mesozoických hornin. 
Charakter kvartérního pokryvu, reprezentovaný pestrou škálo eluviálních, deluviálně-proluviálních 
a fluviálně-proluviálních psefiticko-psamiticko-hlinito-pelitických uloženin, není v mapě plošně 
vyjádřen. Až na plošně ojedinělé skalní hřbety a prudké svahy stupňů náhorních plošin prakticky 
pokrývá většinu plochy mapovaného území a jeho charakter je popsán bodově v rámci 
dokumentačních bodů. Mělký oběh podzemních vod je podle výsledků terénního šetření 
charakterizován volnou hladinou podzemní vody, která sleduje konformně terén a pohybuje se 
v rozmezí od úrovně terénu do hloubky 8,5 m pod terénem. 
Vymezení dílčích jednotek mělkého oběhu podzemních vod je dáno rozvodnicemi, odečtenými 
z výchozího topografického podkladu. Ty jsou v mapě zobrazeny modrými liniovými symboly. Směr 
proudění podzemních vod mělkého oběhu je v souladu s konfigurací terénu od rozvodí po spádu 
terénu do místní oblasti drenáže v depresích, popř. v nevýrazných údolích vádí, kde je též situována 
většina kopaných studní, sloužících k lokálnímu zásobování pastevců a dobytka vodou. 

Obr. 11 Výsek hydrogeologické mapy 1:500000



Podle interpretace morfohydrogeometrické analýzy území a z vyhodnocení družicových snímků 
území, byly v hydrogeologické mapě vymezeny zóny s předpokladem získání vodohospodářsky 
využitelného množství podzemních vod. V mapě jsou tyto zóny vymezeny modrými konturami 
a plošně zvýrazněny modrým rastrem. Modrými symboly je též zvýrazněn průběh tektonických linií 
s předpokládaným drenážním účinkem na oběh podzemních vod. 
Vlastní plošné a liniové prvky jsou v hydrogeologické mapě doplněny vybranými bodovými údaji. 
Zatímco v mapě dokumentačních bodů jsou zaneseny všechny objekty, dokumentované v rámci 
terénního šetření, v hydrogeologické mapě jsou vyznačeny přirozené pramenní vývěry, využívané 
studny a vrty, s údaji o hloubce hladiny podzemní vody pod terénem a s označením objektů s odběrem 
vzorků vod pro laboratorní rozbory. Naprostá výjimečnost pramenních vývěrů je spolu s absencí 
vodotečí odrazem morfologie v terénu, bez klasických erozních zářezů, což je logickým důsledkem 
klimatických podmínek území. 
 
5. ZÁVĚR 
Při hydrogeologických pracích v Mongolsku, které byly realizovány v rámci projektu zahraniční 
rozvojové spolupráce „Technologické zařízení pro zásobování oblasti Mandalgobi vodou“ jsme 
využili všechny dostupné hydrogeologické a geologické podklady, které byly reinterpretovány 
a doplněny o vlastní pozorování při hydrogeologickém mapování širšího okolí města Mandalgobi 
a ajmaku Dundgobi. Při sestavování map malých měřítek byly využívány satelitní snímky ve viditelné 
i infračervené části spektra. 
Základním principem sestavení hydrogeologických map bylo vymezení hydrogeologických jednotek 
podle typu zvodnění a charakteru oběhu podzemních vod, jakožto odrazu stratigrafie, geneze 
a litologickopetrografického charakteru zastoupených hornin. Plošné vyjádření těchto aspektů pak 
vycházelo právě z dostupných geologických map a podkladů hydrogeologické prozkoumanosti. 
Veškerá shromážděná data byla situována v mapách dokumentačních bodů, které byly specifikovány 
v tabulkových přehledech základních parametrů hydrogeologické prozkoumanosti. Byly sestaveny 
hydrogeologické mapy ajmaku Dundgobi v měřítku 1:500 000 a širšího okolí města Mandalgobi 
v měřítku 1:100 000. 
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