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Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je analýza a hodnocení historického vývoje katastrálního území Jezeří 
nacházejícím se v Ústeckém kraji na rozhraní okresů Most a Chomutov. Na základě informací o 
historickém vývoji katastru, terénním průzkumu a digitalizaci historických map byly v programu ArcMap 
zpracovány mapové výstupy využití krajiny (land use) pro roky 1842, 1938, 1978, 1987, 1992, 2005 a 
2010. Výsledky z GIS byly následně porovnány s dostupnými statistickými daty. Lokalizace katastru v 
severočeském hnědouhelném revíru významně ovlivnila vývojové tendence této lokality. Zábor 
zemědělské půdy a likvidace obcí byly hlavním trendem při postupu velkolomu ČSA. Redukce se týkala i 
arboreta zámku Jezeří, které bylo založeno již v 1. polovině 19. století. Výsledkem této práce je 
formulace změn struktury a výměry jednotlivých funkčních ploch a zejména změn funkce ve využití 
území v katastrálním území Jezeří. 
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Abstract 

The theme of this thesis is Analysis and evaluation of the historical development of cadastral Jezeri, 
which is located in the Usti region, on the border of districts Most and Chomutov. Based on historical 
development, survey of the area and digitalization of historical maps have been processed in ArcMap 
map outputs of land use for years 1842, 1938, 1978, 1987, 1992 and 2005. Then were compared results 
from GIS with statistical data. Localization in brown coal district significantly affected tendency of 
development. Annexation of agricultural land and destruction of villages were the main trends here. 
Including rare arboretum from the beginning of the 19th century, this was reduced in half. The result of 
this work is the formulation of structural changes and mainly changes in land use in cadastral Jezeri. 
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