
Načeratický kopec 

Na péči o Načeratický kopec přispívá v rámci projektu 
Natura v zeleném svou finanční podporou společnost 
NET4GAS

Jak dnes můžeme přírodu  
Načeratického kopce zachovat?
Území je součástí soustavy Natura 2000. Nejvhodnější 
typ jeho využití – vojenská činnost – se sem již nevrátí, 
proto je nutné hledat jiné způsoby, které povedou k cíli, 
tj. velkému zastoupení nízkých a řídkých trávníků se 
značným podílem obnažené půdy. V první řadě je nutná 
redukce křovin, v některých částech již souvislých, přímo 
ohrožujících cenné stepní druhy. Dlouhodobou péči  
z dostupných možností nejvhodněji zajistí pravidelná 
pastva ovcí a koz. Velmi důležité je ale narušování 
půdního povrchu, které napodobí vliv těžké vojenské 
techniky a zachová podmínky pro druhy, které jsou na 
těchto plochách závislé. Velmi žádoucí je z těchto důvodů 
využití čtyřkolek a dalších off-roadových vozidel, které 
při vhodném nastavení podmínek umožní skloubit 
zájmy ochrany přírody, adrenalinových jezdců i běžných 
návštěvníků území.

Ráj teplomilného hmyzu  

u Znojma



Evropsky významná lokalita Načeratický kopec nepatří ve srovnání s blízkým národním 
parkem Podyjí k typickým turistickým cílům. Pro zájemce o přírodu a především pro 

milovníky hmyzu se ale jedná o opravdový unikát, který by neměli minout.
Při pohledu zdálky má Načeratický kopec tvar mělké misky mírně vyčnívající 
nad okolní krajinu. Podloží je tvořeno žulou, která na mnoha místech vystupuje 
k povrchu a ovlivňuje charakter území. Na řadě míst se 
zde setkáváme s pouze slabě vyvinutými půdami 
zarůstající jen velmi řídkou a nízkou vegetací. Právě 
tyto typy trávníků jsou zde z přírodovědného 

hlediska nejcennější. Převažujícími biotopy 
v území jsou však v současnosti křoviny, od 

řídkých až po zcela zapojené, a v některých 
částech i porosty nepůvodního akátu. Ještě před 

dvaceti lety vypadal Načeratický kopec podstatně 
jinak. Po druhé světové válce zde byl zřízen tankodrom 
sloužící pro výcvik řidičů tanků a další těžké vojenské 

techniky. Vozidla neumožňovala většímu rozvoj 
dřevin, naopak nápadné bylo velké zastoupení 

vyježděných cest bez jakékoliv vegetace. Na 
počátku 90. let minulého století armáda přestala 

tankodrom využívat.

Bývalé vojenské prostory  
– území bez života? 

Armádou ovlivněná území bývají někdy považovaná 
za zničená. Ve skutečnosti ale zdánlivě drsná a destruk-

tivní vojenská činnost umožňuje život mnoha vzácným  
a ohroženým druhům, které z okolní krajiny již vymizely.  

Výcvik vojáků totiž vytváří pestrou mozaiku řídkých a hustších  
trávníků a plošek obnaženého substrátu atraktivní pro mnoho 

rostlin a živočichů. Brání také zarůstání křovinami, které je 
největším současným rizikem. 

Vlivy vojenské činnosti, geologické a klimatické 
podmínky na lokalitě a poloha při okraji biolo-
gicky nejbohatší oblasti u nás – tzv. panonika, 
poskytují na Načeratickém kopci prostor pro  
výskyt mnoha vzácných druhů živočichů a rost-

lin. Obzvláště významné je území pro teplomil-
né druhy hmyzu, především blanokřídlé, brouky 

a motýly. Z dlouhého seznamu druhů lze namát-
kou jmenovat kriticky ohroženého brouka, krasce 

Sphenoptera substriata a z motýlů například přástevníka 
svízelového či přástevníka mařinkového. Z botanického hledis-

ka zaujmou koniklec velkokvětý, kosatec nízký nebo smil písečný.


