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Landscape changes in the area of interest 



Cíle projektu 

• rekonstrukce vývoje reliéfu + rekonstrukce původního 
reliéfu Mostecké pánve 
• rekonstrukce vývoje a využívání krajiny 
• rekonstrukce hydrografické sítě Mostecké pánve 
• analýza vývoje vybraných zaniklých obcí 
• vytvoření informačního systému v prostředí internetu 
prezentující získané výsledky široké veřejnosti 

http://mapserver.ujep.cz/Projekty/Zanikle_obce 
http://projekty.geolab.cz/naki/obce/ 



Zpracování starých map 



Zpracovaná data 
• III. vojenské mapování 1:25 000 
• III. vojenské mapování 1:75 000 
• II. vojenské mapování 
• I. vojenské mapování 
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• Císařské otisky stabilního katastru 
• Státní mapy a Státní mapy odvozené 1:5 000 
• Hydrogeologické mapy 1:10 000  
• … další vhodné mapové podklady 
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Letecké snímky 



Rekonstrukce reliéfu 



Jezero Most 



DMT 1938 DMT 1953 

DMP 1953 DMT 1972 

DMT 1982 DMP 2008 



Vývoj reliéfu 



Analýzy profilů 



Analýzy profilů 



Zaniklé obce 



Analýzy vývoje krajiny 





Sledování zaniklé krajiny 

















Laserové skenování 





Praktická ukázka – Tušimice - Nechranice 



Praktická ukázka – Tušimice - Nechranice 





Děkuji za pozornost 
 

http://mapserver.ujep.cz 
Jan.Pacina@ujep.cz 

 

http://mapserver.ujep.cz/
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