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Abstrakt 
Úvodní část mé diplomové práce je zaměřena na cíl a metodiku. V další části, tj. v literární rešerši jsem 
se pokusila o stručné vysvětlení některých pojmů, které jsou velice důležité pro moji práci. Zabývala 
jsem se především (trvale) udržitelným rozvojem, urbanizací, urbanismem, územním a strategickým 
plánováním a územním plánem města Litvínova. V diplomové práci se zabývám zájmovým územím 
„Nové Záluží v Litvínově“, které velmi krátce slouží jako příměstská rekreační plocha. Především jsem se 
zabývala zhodnocením celého území, stavem životního prostředí a návrhy na další zatraktivnění území. 
K tomuto účelu byl vytipován návrh na vybudování naučné stezky, návrh na zřízení jednoduché 
doplňkové stavby sloužící k občerstvení a návrh na vybudování účelové stavby pro správu areálu  
s případnou půjčovnou sportovního vybavení.  
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Abstract 
The introduction of my thesis is focused on the goal and methodology. In the next part, in literature 
searech, I tried to briefly explain some terms are very important for my thesis. I deal primarily with 
then(permanently) sustainable Development, urbanization, urbanism, land use planning and strategic 
planning of Litvínov. In the thesis I deal with the area of interest „Nové Záluží in Litvínov“, which is used 
as a suburban recreation area. I dealt especially with the entire area, state of the environment and 
building nature trails. I dealt mainly with the evaluation of whole territory, the condition of environment 
and the recommendation for more attractive area. For this purpose was identified the proposition to build 
a trail, the proposition to build a simple additive building used for food and the proposition to construct 
purpose-built building for the adminsitration of area and the rental of sport equipment possibly. 
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