
vYSoKÁ ŠxounÁŇsxÁ-
TECHxrcxÁ UNIvERZITA oSTRAvA

Ho rnicko-geologická fakulta
Institut hornického inženýrství abezpečnosti

REKULTIVACE Po rÉŽnĚ neKADAŇsxu

bakaláÍská práce

Autor: Petra Pokorná

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jaros|avaKoudelková,Ph.D.

Ostrava 20II



Petra Pokorná: Rekultivace po těžbě naKadaňsku

VŠB - Technická univerzita ostrava
Homicko-geologická íakulta
lnstitut hornickéhr: i nženÝrství a bezoečntrsti

prof. Ing. Pavel Prokop, ťSc.
verloucí !nsÍitttÍtt

prof' lng' Vladimír Slir.ka' CSc,. dr.h.c

rlěkun |bkultt.

,, ..i.á,,ť

Zadání bakalářské práce

Studenl: Petra Pokorná

Stirdijni pÍograr]]: B21 I 1 l.Iornictví

Studiini obor: 2 i 0lR008 Hornie ké inŽcný.rstl.í

Térna: Rekultivace po těžbč na Kadaňsku

Recultivatiorr aťter nrining in Kadan region

Zásady pro wpracování:

tivorl
|' Popis a charaktcristika ťrzemí
2' Historie v hornické činnosti r'e vYmezcllinr ťtzerrrí
3' MoŽnosri následného r"'.uŽiti rek u|ti vovanélro ťlzem í
4' Doporučení
Zi*'ěr

Rozsah práce : 25 - 30 ňtťan tcxtu. 3 - 5 grirťtckýc|r příloh

Seznam dopcručeni odbrrr.né literatury:

PECII, K.' BLÁHovÁ, o.. ntnxĚR. Y,: othrctnct žit,tltttího 1.tro.sllc.ťr' VŠB-.I.L] ostrava. l9g2' lsBt\ 80-
7078- l4 I -{r.

Šrys. S. a krrl.: Rekultil.Qte ú:eni slostižery,ch Íěžhtnl nertss|nl.|ch sun.;l'ín. SNl.L Praha. l98 l.

Forrná|ní nálcŽitosti a rtrzsalt bakalár*ské prácl' stanor.í pok'v-rr-v pro \Jvpracováni zr'eřejněné rra rvebov'r'.ch

stránkách Í.akulty.

Vedoucí bakalářské práce: lng. J*ros|ava Koude|ková. Ph.D'

Datumzadání: ']l.|0'20]0
Datttm odevztlání: 3(}.04.20l l



Petra Pokorná: Rekultivace po těžbě na Kadaňsku

PRoHrÁŠnnÍ

- Celou bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně, přílohy mi dané

k dispozici jsem doplnila, uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu.

- Byla jsem seznómena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje

zókon č. ]2]/2001 Sb. - autorslý zákon, zejména $ .'5 - využití a využití díla

školního a s 60 - školní dílo.

- Beru na vědomí' že Vysoká škola báňska - Technická univerzita ostrava

(dále jen t/ŠB - ruq ma právo neýdělečně, ke své vnitřní potřebě,

bakalářskou práci užít (s 25 odst. 3).

- Souhlasím s tím, že jeden ýytisk bakalářské próce bude uložen v Úsffední

lcrtihovně VŠB - TUo k prezenčnímu nahlédnutí a jeden vytíSk bude uložen u

vedoucího práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci' obsažené

v Záznamu o zóvěrečné próci, umístěné v příloze mé bakalóřské práce,

budou neřejněny v informačním sysÍému tlŠp - TUo.

- Souhlasím s tím, že bakalářská próce je licencovóna pod Creative Commons

- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported lícencí. Pro zobrazení

kopie této licence, je možno navštívit

ht tp : // cr e at iv e c omm o ns. or g/l i c ens e s / by -nc - s a/ 3 . 0 /

- Byto sjednáno, že s VŠB * T(Jo, v případě zájmu z její strany, uzavřu

licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu $ 12 odst' 4 autorského

zákona.

- Bylo sjednáno, že užít své dílo - bakalářskou práci nebo poskytnout licenci

kjejímu využítí mohu jen se souhlasem rŠa _ TUo, která je oprávněnó

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu

nákladů, které byty VŠB - TUo na t'ytvoření díta vynaloženy (až do jejich

skutečné výše)

;

VKadanidne ',t,, L, -,t.l ...é.:.......,......:.,":.,..:.
Petra Pokorná


