Krajinný pokryv v okolí zámku Jezeří – interpretace SMO-5 z roku 1955
Landscape state in the surroundins of the Jezeri castle - interpretation from SMO-5 maps of 1955
ANOTACE: Hnědé uhlí se v Mostecké pánvi těží již po staletí, ale intenzita těžby se výrazně zvýšila v posledních 80 letech. Hnědé uhlí se v této oblasti nenachází příliš
hluboko pod povrchem, takže je široce používána technologie povrchové těžby. Povrchová těžba umožňuje přístup k obrovskému množství hnědého uhlí, ale má
destruktivní vliv na životní prostředí celé pánve. Interpretované mapy SMO-5 z let 1953 v oblasti, která byla nenávratně zničena povrchovou těžbou hnědého uhlí. Prvky
mapy byly vektorizovány a uloženy do prostorové databáze. Interpretační mapa přináší přehled o využití krajiny formou tematické mapy, tabulky a grafu.
ANNOTATION: The Brown coal has been mined in the Most basin area for ages, but the mining has become very intense in the last 80 years. Brown coal is not located
to deep in the coal basin, so the technology of open-cast mines is widely used in this area. The open-cast mining is giving access to huge loads of brown coal, but with a
destructive effect on the surrounding environment. Interpretive maps of State derived map 1:5000 are presenting the landscape state in the year 1953 and which was
completely destroyed by the coal mining activity. The map elements were digitized and saved into a spatial database. The interpretative map gives the overview over
the land-use in the form of thematic map, table and graph.
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