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První vykoupená lokalita v severních Čechách 

V říjnu letošního roku se nám 
podařilo vykoupit další významnou 
lokalitu – Opičák v Liberci.  
Vzpomínáte ještě, když jsme před 
čtyřmi lety koupili pražský Triangl? 
Tak Opičák je něco obdobného ve 
větším. Opět lokalita uvnitř města, 
která vznikla na místě silně 
ovlivněném člověkem a která je 
navzdory tomu dnes oázou přírody. 
Opět tůně plné obojživelníků, 
křoviny a staré stromy, které jsou 
domovem desítek druhů ptáků. A 
samozřejmě ohrožení v podobě 
neustálých investičních tlaků. 
Z jedné strany liberecké letiště, prozatím pouze sportovní, které má však děsivé plány na rozšiřování, 
z druhé se postupně blíží komerční zóna. Opičák je naštěstí dostatečně velký na to, aby přežil i v 
sousedství takovýchto staveb. Rozhodně by však nepřežil, pokud by ho místo nás koupila některá 
z investičních firem. Brzo by zde místo zelené oázy, kam jsou liberečáci zvyklí chodit poslouchat ptáky, 
bylo parkoviště, letištní ranvej či nějaké nová hala. Prozatím vlastníme 3,8 ha, na několik menších 
pozemků ještě máme zálusk, abychom území zcelili. Tak nám držte palce a zachovejte přízeň. 

Další realizované výkupy 
Kromě Opičáku jsme v uplynulém období vykoupili také několik dalších pozemků na Ščúrnici (1,2 
ha) a na Zázmoníkách (0,3 ha). Na Ščúrnici tak již v tuto chvíli vlastníme 14,4 ha. Na 
Zázmoníkách je situace velmi komplikovaná, jelikož lokalita je složena z ohromného množství 

velmi drobných parcel, 
držených desítkami různých 
majitelů – prozatím jsme 
vlastníky 0,6 ha, další jednání 
intenzivně probíhají..  

Kupní smlouvy na další novou 
lokalitu – Kamenec na 
Rokycansku – je v současné 
době těsně před podpisem. 
Podaří-li se výkup zdárně 
dotáhnout do konce, budeme 
vás o něm blíže informovat na 
webových stránkách kampaně 
www.mistoproprirodu.cz a 
v příštích Dárcovských listech. 

Lokality 
již vykoupené 
v rámci kampaně 
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Prosíme Vás o pomoc 
Před námi nyní stojí další z velkých úkolů – výkup 6,5 ha luk v Jindřichovicích pod Smrkem. Jde 
o lokalitu, o kterou se na základě nájemní smlouvy stará již řadu let místní pozemkový spolek 
Lunaria. Postupně ji upravuje tak, aby se svojí podobou i přírodovědnou hodnotou vrátila do doby 
před intenzivním zemědělským obhospodařováním. Na zavlhčených místech vybudoval několik 
tůní pro rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu, na okrajích vysázel pásy místních dřevin a 
křovin, uvnitř plochy několik 
remízků, louku postupně osévá 
semeny místních lučních květin. 
Louka tvoří nezbytné zázemí 
unikátnímu projektu „Živý 
skanzen“, projektu, jehož cílem je 
reálně předvést hospodaření a život 
na vesnici před příchodem 
průmyslové revoluce, život 
v maximálním souladu s přírodou. 
Až budete mít cestu na 
Frýdlantsko, můžete se přesvědčit 
sami - lidé z pozemkového spolku 
vás areálem rádi provedou a o 
všem zasvěceně povypráví (kontakt: 
Zbyněk Vlk, tel.: 605 345 467). 

V čem je tedy problém? Majitelé těchto pozemků se dostali do finanční tísně a chtějí své 
nemovitosti co nejrychleji zpeněžit. Pokud je nekoupíme my, ve „frontě“ již stojí jeden zemědělský 
podnik, který by téměř jistě vrátil pozemky k intenzivnímu hospodaření. Veškerá dosud vložená 
práce do „návratu přírody“ na tyto louky by tak přišla vniveč a výrazně by to ochromilo i další 
pokračování projektu „Živý skanzen“. Proto považujeme tento výkup v tuto chvíli za nejnaléhavější 
výzvu. Potřebujeme získat co nejdříve 160 000 Kč. Pomůžete? Své případné dary, prosíme, 
posílejte na známé konto sbírky 9999922/0800. 

Nové objevy na vykoupených lokalitách 
Možná jste zaregistrovali i v médiích, 
že na Ščúrnici byly koncem léta 
objeveny stopy rysa a v těsné 
blízkosti trus vlka. Už nám tu schází 
jen medvěd :-). V Jindříšském údolí 
pro změnu podrobný mykologický 
průzkum objevil několik 
pozoruhodných druhů hub – zejména 
hlívičku jedlovou, která patří mezi 
kriticky ohrožené druhy naší přírody. 
Všechna tato zjištění potvrzují, že jde 
o skutečně mimořádně hodnotné 
přírodovědné lokality. Že mají šanci 
přežít je z velké míry Vaší 
zásluhou! Děkujeme. 

Zdárně pokračuje spolupráce s Metrostavem, a. s. Díky jeho finanční podpoře mohl vyjít další 
z miniprůvodců po vykoupených lokalitách (Kupsova skála na Podblanicku), díky ní můžete mimo 
jiné dostávat i tyto aktuální informace. Díky ní můžeme také oslovovat i další lidi, kterým není naše 
příroda lhostejná.  

Jiná zajímavé houba z Jindřišského údolí 
– běžnější, ale o to hezčí klihatka černá 
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