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Abstrakt 
Přechodem k zemědělství se k nepoznání změnil krajinný ráz a vytvořená velká obhospodařovaná pole 
se staly místem vzniku zrychlené eroze. V České republice stejně jako v mnoha dalších státech dochází 
konzumním způsobem života a honbou za co největším ziskem ke stále většímu vyčerpání půdy. Proto 
je důležité dodržovat některá pravidla při pěstování plodin a protierozním opatřením zamezovat odnos 
ornice. Inventarizací vybudovaných prvků v krajině se zjišťuje jejich funkčnost a účelnost. Cílem práce je 
zhodnotit stávající stav protierozních opatření (PEO) v katastrálním území Blansko a následně 
navrhnout ve vybrané oblasti vhodné ochranné prvky zamezující erozi. Důležitým předpokladem pro 
naplnění obsahu práce je alespoň všeobecná znalost řešené problematiky, jejímž rozborem se zabývá 
první kapitola. Na základě projektové dokumentace a provedeného terénního průzkumu je porovnán 
stávající a předpokládaný stav. V místě, kde opatření nedostatečně plní svou funkci, jsou podle 
vypočítané dlouhodobé ztráty půdy erozí navrženy vhodné prvky, které zajistí bezpečný odvod 
povrchového odtoku. Realizované stavby jsou hodnoceny v katastrálním území Bačov, Brusná, Ludíkov, 
Sloup, Valchov, Vavřinec a Žďár na Moravě. Eroze je zde způsobována zejména značnou výměrou 
zemědělsky využívaných pozemků a přítomností půd silně ohrožených až nejohroženějších vodní erozí. 
Na degradaci půdy má také vliv chráněná krajinná oblast Moravský kras, která prochází centrální částí 
Blanska. Svými krasovými jevy významně ovlivňuje zdejší biogeografii, pedologii i hydrologické poměry.  
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Abstract 
Due to the transition to agriculture, the landscape has changed significantly and the creation of a large 
cultivated field became the site, where rapid soil erosion occurs. In the Czech Republic, as well as in 
many other countries, the phenomenon of consumer society and profit maximization leads to greater and 
greater depletion of soil. It is therefore important to follow certain rules in the cultivation of crops and take 
anti-erosion measures for preventing the loss of arable land. The functionality and effectiveness of the 
elements constructed in the landscape is determined by the inventory of these elements. The aim of the 
Thesis is to evaluate the current status of erosion control in the cadastral territory of Blansko and then 
propose the appropriate safeguards to prevent erosion in this territory. A general theory of this issue, 
which is analyzed in the first chapter, is an important prerequisite in order to work out this Thesis. On the 
basis of project documentation and conducted field survey, the current and expected situations are 
compared. In the places where the measures are insufficient to fulfill their functions, suitable elements 
are designed according to the calculated long-term soil loss caused by erosions, and such elements will 
ensure the safe drainage of the surface flows. Completed constructions are evaluated in the cadastral 
territory of Bačov, Brusná, Ludíkov, Sloup, Valchov, Vavřinec, and Žďár na Moravě. Soil erosion is 
mainly caused by a large acreage of agricultural land and the presence of land strongly endangered to 
the most endangered by water erosion. The land degradation is also influenced by the protected 
landscape area of Moravian Kras, which crosses the central part of Blansko. Its karst character 
significantly affects the local biogeography, soil science and hydrology. 
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