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Lesík zvaný Opičák
Text a foto: Jan Moravec

A tak je to v podstatě s celou his-
torií Opičáku. Jedinou nezpo-
chybnitelnou skutečností je, 

že plocha dnešního Opičáku byla po 
desetiletí silně ovlivňována člověkem 
a současná „divočina“ je vlastně velice 
mladá. Někdy kolem poloviny 18. sto-
letí vznikla přímo v místech dnešního 

lesíku cihelna; rozlehlý závod, v době 
svého největšího rozkvětu zaměstná-
vající osmdesát dělníků a produkují-
cí 3 miliony cihel a tašek ročně. (Mi-
mochodem; při těžbě cihlářské hlíny 
zde byly nalezeny dva mamutí zuby.) 
Začátkem 30. let 20. století byl provoz 
cihelny zastaven a zanedlouho v jejím 

Opičák! Už to jméno provokuje k různým úvahám. V úředních listinách byl tento kousek pří-
rody na kraji Liberce sice dlouhé roky veden jako „Lesík u letiště“, ale místní mu neřeknou 
jinak než právě Opičák. Proč? Když jsme na Opičáku v roce 2006 začali v rámci kampaně 
Místo pro přírodu kupovat pozemky, tehdy dostupné informace jméno vztahovaly k vzezře-
ní lokality připomínající tropický prales. Tak se to objevilo i v prvních informačních ma-
teriálech o Opičáku. Zdá se však, že důvod bude prozaičtější – jméno je spíše odvozeno od 
překážkových, tedy „opičích“ drah. Názory se však rozchází v tom, zda jde o vzpomínku na 
zdejší vojenské cvičiště, či na dobu mnohem pozdější, kdy se již divoký les stal oblíbeným 
místem dětských her.


Opičák střeží  

různá tajemství

V  S O U L A D U  S  P Ř Í R O D O U
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  Blíže do korun stromů, s nadhledem nad pozemským hemžením…

  Jedno z jezírek na Opičáku

sousedství vzniklo letiště. A tady už 
začínají převládat otazníky nad fak-
ty. Za války tvořil prostor zrušené ci-
helny zázemí letiště, využívané tehdy 
jednotkami německé Luftwafe. Stály 
zde dílny, muniční sklad… Částečně 
snad využívající staré objekty cihelny, 
částečně zřejmě nově postavené. Uvá-
dějí se tu také dvě „nastřelovací štoly“, 
sloužící ke kalibraci palubních zbra-
ní; předpokládá se, že šlo o pozůstat-
ky cihlářských pecí. Měl zde existovat 
systém odvodňovacích štol, z nichž ta 
hlavní, údajně právě někde pod Opi-
čákem, měla být tak velká, že sloužila 
i jako sklad leteckých pum (?).

V 50. a 60 letech 20. století prý byla 
v prostoru Opičáku skládka komunál-
ního odpadu. Tohle je jedna z největ-
ších záhad. Pamětníci si to jistě nevy-
mysleli, ale v ploše Opičáku lze dosud 
najít pozůstatky budov, částečně za-
chována je původní komunikační síť 
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 Jantarka obecná

  Mrtvé dřevo porůstají nejrůznější houbičky;  
na fotografii hnojník nasetý

a též některé stromy jsou zjevně star-
ší než půl století. Takže kam se ten 
odpad vlastně vozil? A nebo je všech-
no jinak? Je vše, co dnes na Opičáku 
mezi bujnou vegetací připomíná čin-
nost člověka, až výsledkem nějakých 
úprav po zrušení skládky? Opičák si 
svá tajemství dobře střeží. Není divu, 
že se o něm vyprávějí i tak bizarní 
legendy, jako je v bažinách utopený 
tank či dokonce stíhačka…

Toto všechno se nám může honit 
hlavou, když se po Opičáku pro-
cházíme. Dnes je totiž dokona-

lou divočinou, kde stopy historie od-
halí jen velmi pozorné oko. Malebná 
jezírka obklopená „pralesem“, močály, 
spousty tlejícího dřeva, zajímavé dru-
hy hub (z vzácnějších například kraso-
číška žlutá, mozkovka rosolovitá, pa-
vučinec olšový, houževnatec vějířovitý, 
štítovka stinná či řasnatka síromléč-
ná) a na jaře ptačí zpěv ze všech stran. 
V podstatě nádherný lužní les. A do-
konce i dva druhy orchidejí – byť těch 
běžnějších (bradáček vejčitý a kruštík 
širolistý) – zde byly před dvěma lety 
objeveny. Síla přírody vzít si zpátky to, 
co jí člověk sebral, je úžasná! 

Poloha mezi letištěm, o němž se 
už roky spekuluje, zda ho rozšířit či 
zrušit a zastavět, a neustále se roz-
růstající komerční a průmyslovou 
zónou „Liberec sever“ je však pří-
mo předurčená k problémům. Prá-
vě proto, že se na něj tlačili investo-
ři ze všech stran, přistoupil Český 
svaz ochránců k  jeho výkupu a zří-
zení „soukromé rezervace“. Jen díky 
vlastnickým právům se následně po-
dařilo vytlačit silnici, v návrhu nové-
ho územního plánu nakreslenou pří-
mo přes les. Boj o záchranu tohoto 
unikátního „kousku přírody upro-
střed města“ však nekončí.

V  S O U L A D U  S  P Ř Í R O D O U
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Chcete-li se na Opičák po-
dívat, není nic jedno-
duššího. Doveze vás 

k němu liberecká MHD; zastávka Os-
tašovská leží přímo na okraji Opičá-
ku, „brána“ do lesa je od ní pouhých 
150 metrů. Hned za dřevěným záta-
rasem, majícím zabránit vjezdu ne-
ukázněných řidičů do lesa, a úvodní 
informační tabulí začíná království 
stromů a vody. Vlevo vidíte první z je-
zírek, cesta vpravo vás po chvíli do-
vede ke zvláštní pětiboké dřevěné 
věži, která byla – stejně jako vstup-
ní brána, informační panely a ně-
kolik „přírodních“ laviček – vybu-
dována před několika lety v rámci 
programu NET4GAS Blíž přírodě. Ne-
jde o rozhlednu v pravém slova smy-
slu, protože nevystupuje nad koruny 
stromů (ono také o výhled na neda-
leké supermarkety a hypermarkety 
není co stát). Myšlena byla jako or-
nitologická pozorovatelna, umožňu-
jící lépe nahlédnout do života nad 

vašimi hlavami, ale dost dobře může 
být i meditačním místem na půl ces-
ty mezi zemí a zelenou klenbou stro-
mů. Po nedávném útoku vandalů prá-
vě prochází celkovou rekonstrukcí.

Bližší informace o Opičáku včet-
ně výsledků přírodovědných prů-
zkumů a dalších dokumentů na-
leznete na webových stránkách 
www.mistoproprirodu.cz v sekci Za-
chráněné lokality. 

NET4GAS BLÍŽ PŘÍRODĚ:

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozo-
vatelem přepravní plynárenské soustavy a rozvíjí odpovědnou 
politiku ochrany životního prostředí s ohledem na budoucí ge-
nerace. Oblast jejího podnikání s otázkou ochrany přírody úzce 
souvisí a od toho se odvíjí i dlouhodobá strategie firemní filan-
tropie v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. NET4GAS je od 
roku 2007 generálním partnerem ČSOP, od roku 2014 také ce-
lostátních přírodovědných soutěží pro děti a mládež Ekologic-
ká olympiáda a Zlatý list. Podporuje i další projekty, pro které je 
motto „Blíž přírodě“ součástí trvale udržitelného rozvoje. Více 
informací o programu a zpřístupněných přírodních lokalitách 
najdete na www.blizprirode.cz.

Ucho jidášovo neboli 
boltcovitka bezová


