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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je vytvořit atlas přeměny krajiny v oblasti Jezera Most. Dílčími cíli 

je pak zhodnotit vývoj krajiny s ohledem na historické souvislosti, vizualizovat strukturu 

krajiny v letech 1842, 1938, 1952, 1987 a 2021 a vytvořit další mapy, grafy a tabulky pro 

ilustraci vývoje krajinného pokryvu za celé sledované období. V teoretické části jsou 

vysvětleny základní pojmy týkající se krajiny a krajinného pokryvu a popis podkladových 

dat a metod pro analýzu a hodnocení změn. Dále jsou popsána pravidla, pojmy a metody 

tematické kartografie. Následuje fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika 

území a jeho historický vývoj v souvislosti s těžbou uhlí a rekultivacemi. V praktické části 

je na základě získaných poznatků stanoven vhodný metodický postup tvorby atlasu. 

Klíčovou částí je při tvorbě jednotlivých map v atlase práce s historickými podkladovými 

daty. Výstupem práce je tištěný atlas přeměny krajiny v oblasti Jezera Most, vytvořený 

v softwaru ArcGIS a InDesign. 
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to create atlas of landscape changes in Lake Most area.  

The partial goals include evaluation of landscape development within historical context, 

visualization of land cover structure in 1842, 1938, 1952, 1987 and 2021, and creatation 

of additional maps, graphs and tables to illustrate land cover development for the whole 

monitored period. The theoretical part explains the basic concepts related to landscape and 

land cover and describes the base data layers and methods for analysing and evaluating 

landscape changes. Furthermore, the rules, concepts and methods of thematic cartography 

are described. This is followed by the physical-geographical and socio-economic 

characteristics of Lake Most area and its historical development in regards to coal mining 

and reclamation.  In the practical part, a suitable atlas creation method is proposed based 

on the acquired knowledge. The key part of the map creation process is working with 

historical base data layers. The output of the work is a printed atlas of landscape changes 

in the area of Lake Most, created in ArcGIS and InDesign softwares. 
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