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1)
Předkládaná specializovaná mapa je výsledkem projektu NAKI DF12P01OVV043 Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování
kulturního dědictví řešitele FŢP UJEP v Ústí nad Labem.
2)
I) Cílem předkládaného výsledku je rekonstrukce hydrografické sítě pro oblast dolů
Nástup Tušimice a vodní nádrţe Nechranice pro období 1720 aţ 2010. Rekonstrukce původní
říční sítě byla provedena s vyuţitím starých map.
II) Popis specializované mapy
V rámci rekonstrukce hydrologické sítě byly vektorizovány vodní toky a vodní plochy na
následujících mapových podkladech: Müllerova mapa Čech, I., II. a III. Vojenské mapování,
Povinné císařské otisky stabilního katastru, Státní mapa – odvozená 1:5000 z let 50., 70. a 80.
let. Všechny prvky byly vektorizovány pomocí interpretačního klíče příslušných map.
Výstupem jsou mapy říční sítě z jednotlivých mapových podkladů. Výsledná data byla dále
pouţita pro hydrologické analýzy.
Zakreslení sítě vodních toků a vodních ploch bylo na jednotlivých mapových podkladech
často různé. Müllerova Mapa Čech poskytla spíše zajímavé ilustrativní znázornění neţ-li
informativní údaje. V mapách I. Vojenského mapování byla naopak hydrologická síť velmi
důkladně a podrobně zakreslená. Zaznamenány byly jak velké vodní toky, tak i říčky, potoky,
strouhy, velká jezera i malá jezera. Později vyráběné mapy jiţ takto propracovanou
hydrologickou síť neobsahují. Příkladem jsou Povinné císařské otisky stabilního katastru, kde
je říční síť poměrně chudá. Vodní prvky u map II. a III. Vojenského mapování pak jsou
téměř shodné. V později vydaných mapových listech Státních map – odvozených přibývají k
přirozeným vodním tokům také umělé vodní toky.
Zásahy do reliéfu se změnil odtok vody ve vodotečí. Dá se také předpokládat, ţe vlivem
čerpání vody se změnily poměry podzemní vody a došlo k narušení přirozeného proudění.
Informace o současných vodních tocích a vodních plochách byly získány z Digitální báze
vodohospodářských dat. V zájmové lokalitě se nachází řeky Ohře, Hačka, Hutná, Luţický
potok a Úhošťanský potok. Vodní toky, s výjimkou řeky Ohře, mají charakter spíše potoků a
říček. Přirozené vodní plochy na Chomutovsku téměř neexistují. Většina z nich, stejně jako
nádrţ Nechranice, vznikla činností člověka. Jedním z umělých vodních toků v zájmové
lokalitě je Podkrušnohorský přivaděč jako soustava vodních kanálů a potrubí, která chrání
povrchové doly před povodněmi. Druhým je pak Průmyslový vodovod Nechranice,
vybudovaný za účelem zásobení Chomutovska a Mostecka povrchovou vodou z Ohře s
pouţitím pro průmysl, energetiku a zemědělství. Vývoj, kterým všechny uvedené vodní prvky

prošly od roku 1720 a některá zajímavá proloţení vrstev výsledných toků jsou zobrazeny
v následující sérii map.
Technický komentář:
Předkládaný soubor map prezentuje vývoj hydrografické sítě v oblasti ovlivněné
antropogenní činností (povrchová těţba hnědého uhlí, výstavba vodního díla). Vektorové linie
vodních toků v jednotlivých obdobích byly získány vektorizací georeferencovaných
mapových podkladů. Takto získaná data jsou prezentována v rámci interaktivní webové
mapové aplikace vytvořené v prostředí ArcGIS Viewer for Flex vyuţívající k publikování dat
v prostředí internetu prostředí ArcGIS for Server. Uţivatel aplikace můţe vyuţít k prohlíţení
vektorizovaných vrstev širokou škálu georeferencovaných podkladových map.
Mapová aplikace je dostupná na adrese:
http://mapserver.ujep.cz/Projekty/NAKI_mapy/Mapa_1_2013/
III) Návrh využití
Vytvořená data poskytují unikátní datovou sadu rekonstrukce hydrografické sítě
v oblasti, která byla téměř kompletně přetvořena lidskou činností. Získaná data mohou být
vyuţita pro následné rekultivace terénu, historické studie a uchování obrazu zaniklé krajiny
v digitální formě. Se změnou terénu a hydrografické sítě dochází i ke změně hydrologických
poměrů v dané oblasti – získaná data mohou být pouţita pro hydrologické modelování změn
v krajině a porozumění změn způsobených člověkem. Takto zpřístupnění specializovaná
mapa se tak dostane do nejširšího moţného laického i odborného uţívání.
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