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Projekt „Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska v mČĜítku 1 : 50 000, Zamtyn Nuruu –
–50“ probČhl v letech 2003–2007 v rámci programu Zahraniþní rozvojové spolupráce ýR. Cílem
projektu bylo sestavení základní geologické mapy mČĜítka 1 : 50 000 doplnČné o prospekci nerostných
surovin a hydrogeologické mapování oblasti východní þásti Mongolského Altaje na 11 mapových
listech východnČ od somonu Chandman (jz. Mongolsko).
V rámci projektu byl shromáždČn velký objem dat unikátní nejen svým rozsahem, ale i šíĜkou
zábČru. Data obsahují primární geologickou dokumentaci, terénní mČĜení a laboratorní analýzy pro
geologické, geochemické a prospekþní, hydrogeologické, sedimentologické, mineralogické, petrologické, geofyzikální a další úþely. Tato data byla soustĜedČna v informaþním systému, který byl
nejenom jedním ze závČreþných výstupĤ projektu, ale v prĤbČhu sbČru a zpracování dat sloužil jako
pracovní nástroj pro tvorbu a aktualizaci úþelových terénních podkladĤ (napĜ. aktualizované terénní
mapy s topografickými podklady, satelitními snímky a již zdokumentovanými body) a kontrolní
i analytickou þinnost (tvorba odvozených dat, analýza satelitních snímkĤ atd.). Informaþní systém byl
založen na SW ArcGIS.
Jedním z výsledkĤ systematického mapování a zpracování terénních, satelitních a laboratorních
dat v prostĜedí ArcGIS byla tvorba standardních tiskových verzí map. Z úzké spolupráce geologĤ a
GIS specialistĤ na tvorbČ informaþního systému vznikly postupy a nástroje, které umožnily geologĤm
samostatnČ využívat informaþního systému pĜímo v terénu i pĜi koneþném zpracování dat. To ve svém
dĤsledku dovolilo v krátkém termínu þtyĜ mČsícĤ závČreþných prací vytvoĜit 87 geologických a
tematických mapových výstupĤ (Tabulka 1). Využití dat z informaþního systému urychlilo jak
sestavení geologických map (vþetnČ geologických ĜezĤ a litostratigrafických kolonek), tak tvorbu
finálních odvozených vrstev vycházejících z geologické stavby území. Mezi odvozené vrstvy patĜí
napĜ. permeabilita hornin v hydrogeologických mapách, mapa strukturních pater nebo mapa
geologických jednotek, které byly využity buć jako doplĖkové, pĜehledné mimorámové údaje
v geologických mapách nebo tvoĜily podklad nČkterých prospekþních þi tematických map (synoptické
mapy výsledkĤ rudní prospekce, hydrogeochemické a hydrogeologické mapy).
Protože v tištČných mapách nelze zobrazit veškeré získané údaje, je výstupem projektu
i komplexní, jednoduše dotazovatelná geodatabáze obsahující kromČ veškerých terénních
a laboratorních dat také rastrovou verzi primární dokumentace, fotografie výchozĤ, makrovzorkĤ
rudnin, výbrusĤ ap.
Tabulka 1. PĜehled geologických a úþelových map projektu ZN-50
typ mapy
Základní geologická mapa
Mapa strukturních pater
Mapa geologických dokumentaþních bodĤ
Hydrogeologická mapa
Hydrogeochemická mapa
Mapa geochemické a prospekþní dokumentace
Mapa tČžkých minerálĤ 1 a 2
Mapa geochemie Ĝíþních sedimentĤ
Synoptická mapa výsledkĤ rudní prospekce
Geoekologická mapa oblasti

mČĜítko
1 : 50 000
1 : 100 000
1 : 50 000
1 : 100 000
1 : 100 000
1 : 50 000
1 : 50 000
1 : 50 000
1 : 50 000
1 : 200 000
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poþet listĤ
11
3
11
3
3
11
22
11
11
1

