
PETICE ZA DŮSLEDNOU OCHRANU LOKALITY NA PLACHTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

ADRESOVANÁ: KRÁLOVÉHRADECKÉMU KRAJI A ZASTUPITELSTVU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

Přírodní památka Na Plachtě a její nejbližší okolí je přirozenou odpočinkovou zónou města Hradce Králové. Je vhodným místem pro 
dětské hry i různé rekreační aktivity obyvatel města (odpolední procházky, jízdu na koni, pouštění leteckých modelů, fotografování přírody 
aj.).  Ačkoliv se lokalita Na Plachtě nachází v těsném sousedství městské zástavby, představuje velmi pestrou mozaiku přírodních stanovišť 
zahrnující rybníky, písčiny, rašelinné louky, lesní porosty či rozptýlené skupiny křovin. Z přírodovědného hlediska je přírodní památka Na 
Plachtě považována za unikátní – nachází se zde celkem 107 druhů zvláště chráněných rostlin a živočichů. Na tento malý kousek přírody se se 
zájmem jezdí dívat profesionální i amatérští přírodovědci z celé České republiky i ze zahraničí.

Další zástavba, která je v současné době plánována severně od přírodní památky Na Plachtě v její bezprostřední blízkosti, lokalitu 
poškodí přímou likvidací části ploch, které jsou důležité pro život mnoha chráněných a ohrožených druhů. Tyto druhy totiž pro svůj život 
v průběhu roku využívají stanoviště jak v samotné přírodní památce (např. jako místa rozmnožování) tak i mimo ni (zejm. jako loviště potravy 
a zimoviště). Výstavba však významně ovlivní stávající přírodní památku a v ní žijící druhy také jinými způsoby – především narušením 
zdejšího velmi citlivého vodního režimu, světelným smogem či velkým tlakem obyvatel nové zástavby na přírodní památku apod..

My níže podepsaní chceme jak přírodní památku Na Plachtě, tak i její nejbližší okolí zachovat 
v nezastavěném  stavu,  aby  i  nadále  plnila  funkci  rekreační  zóny  města  a  zároveň  funkci 
plnohodnotného stanoviště celé řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Žádáme proto:

1. Královéhradecký kraj o rozšíření existující přírodní památky Na Plachtě o navazující plochy 
s výskytem mnoha druhů živočichů (mj. např. dvou druhů vzácných motýlů modrásků nebo čolka 
velkého)  chráněných jak na národní,  tak na celoevropské úrovni.  Toto území je  také navrženo do 
evropské soustavy Natura 2000 a bude v celé Evropské unii reprezentovat naše město.  Žádáme dále, 
aby lokalitě byla věnována náležitá péče směřující k zachování jejích přírodních a estetických hodnot.

2. zastupitelstvo města Hradce Králové, aby provedlo takovou změnu v územním plánu města 
Hradec Králové, která zajistí  nezastavitelnost území navazujícího na přírodní památku Na Plachtě 
(jedná se o plochy mezi přírodní památkou a továrním areálem firmy Petrof).

Petiční výbor:
Dan Bárta, hudebník
MUDr. Pavel Tomšík, Ph.D., lékař, adresa: Severní 760, 500 03 Hradec Králové 
Doc. MUDr. Helena Živná, CSc., lékařka, adresa: Úprkova 716, 500 09 Hradec Králové
MUDr. Jaroslav Cerman, Ph.D.,  lékař, adresa: Pod Zámečkem 1520, 500 12 Hradec Králové
Mgr. Tomáš Kopecký, biolog – entomolog, občanské sdružení EKOENTO, adresa: Mánesova 712, 500 02 Hradec Králové
Ing. Adam Záruba, Ph.D., předseda Českého svazu ochránců přírody – základní organizace Orlice, adresa: Lhotecká 179, 500 09 Hr. Král.

Jako zástupce petičního výboru pro styk se státními orgány podle §3 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním byl určen Ing. Adam 
Záruba, Ph.D., adresa: Lhotecká 179, 500 09 Hradec Králové 9, tel. 604 751 265, adam.zaruba@krnovice.cz 

Vyplněné  podpisové  archy  můžete  odevzdat  na  sběrných  místech  (jejich  seznam  najdete  na 
www.naplachte.cz) nebo je poslat na kteroukoliv z výše uvedených adres členů petičního výboru.

Č. Jméno a příjmení Bydliště Podpis
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Petice za důslednou ochranu lokality Na Plachtě v Hradci Králové
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