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Stanovisko České botanické společnosti k záměru výstavby silnice přes přírodní památku 

Na Plachtě 3 u Hradce Králové 

 

Česká botanická společnost, z. s., jako vědecká společnost při Akademii věd České republiky, 

sdružující přes 600 členů aktivně se věnujících všem oborům botaniky, včetně její aplikace pro 

ochranu přírody, podporuje snahu místních obyvatel, kteří se staví proti záměru výstavby silnice 

přes přírodní památku Na Plachtě 3 u Hradce Králové. 

Tato přírodní památka, která je součástí Evropsky významné lokality Na Plachtě, byla zřízena 

k „ochraně a zachování suchých vřesovišť, obnažených písků, periodických vodních tůní a 

lučních společenstev s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, včetně biotopů 

těchto druhů“. 

Přírodní památka Na Plachtě 3 o rozloze 17 ha se nachází na jihovýchodním okraji Hradce 

Králové. Jedná se o bývalé vojenské cvičiště a obecní pastviny. Přestože těsně sousedí 

s městskou zástavbou, zahrnuje řadu cenných biotopů. Patří mezi ně zejména suché rozvolněné 

trávníky a písčiny, kde rostou konkurenčně slabé druhy vázané na nezapojená písčitá místa, mj. 

ohrožené druhy bělolist rolní (Filago arvensis), bělolist nejmenší (Filago minima), kolenec 

Morisonův (Spergula morisonii), vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides) a trávnička obecná 

pravá (Armeria elongata subsp. elongata). Východně od areálu firmy Petrof se nachází 

významná střídavě vlhká až mezofilní louka s výskytem chráněného prstnatce májového 

(Dactylorhiza majalis), chráněného hadího jazyku obecného (Ophioglossum vulgatum) a 

dalších ohrožených druhů. 

Kromě zmíněného botanického (a samozřejmě i zoologického) významu této přírodní památky, 

který jsme zdůraznili výše, upozorňujeme na skutečnost, že se jedná také o lokalitu s rekreačním 

významem pro velké množství občanů Hradce Králové i jeho návštěvníků. 

Z uvedených důvodů se proto Česká botanická společnost staví proti záměru postavit silnici 

přes přírodní památku Na Plachtě 3 a podporuje snahy dalších organizací o její ochranu. 
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