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ZÁMECKÝ PARK v Lipové byl zrekonstruován, revitalizován a následně otevřen nejširší
veřejnosti 30. října roku 2015. Spolek Via Tempora Nova získal areál zámku a zámeckého
parku již v roce 2011, od roku 2012 se pak průběžně snaží o nápravu škod způsobených na
vegetaci parku během posledních sedmdesáti roků. Došlo k odstranění náletové zeleně
v prostoru barokního parteru a v prostoru mezi zámeckou budovou a Zámeckým rybníkem.
Zde byla největší překážkou likvidace účelové stavby, kterou zde postavila armáda, ačkoliv se
jednalo od roku 1958 o pozemky, které byly chráněny jako kulturní památka.
Spolek Via Tempora Nova získal dotaci na rekonstrukci parku z rozpočtových prostředků
Operačního programu životní prostředí, z evropského Fondu soudržnosti. Tyto prostředky
poskytl Státní fond životního prostředí spadající pod Ministerstvo životního prostředí.
V rámci rekonstrukce se upravil zejména barokní parter s jeho typickou barokní výsadbou
včetně rozsáhlého rozária. Zcela znovu byl pak založen prostor rozária minor, který obklopuje
habrové bludiště. V rámci projektu byly odstraněny všechny náletové stromy a keře stejně tak
jako přestárlé a nemocné stromy. Byly založeny trávníkové plochy a vysazeno 181 kusů
stromů a 15.203 kusů keřů. Došlo k výsadbě několika desítek vzácných exemplářů exotických
stromů, vhodně doplňujících původní barokní výsadbu. Z vysazených nových habrových alejí
bylo vytvořeno nové zámecké bludiště. Celková udržitelnost projektu Rekonstrukce
zámeckého parku je deset let od ukončení fyzické realizace projektu, což ovšem neznamená,
že zámecký park bude stagnovat v té podobě, v jaké byl dokončen bezprostředně po realizaci
v roce 2015. Naopak. V roce 2016 došlo k založení experimentálního vinohradu, který je
nejseverněji položeným vinohradem v ČR. Zároveň se postupně bude realizovat založení
nové zámecké štěpnice a o vybudování Vodní zahrady v místech, kde původně byla
podmáčená louka a před založením zámku v roce 1737 dokonce rybník. Průběžně se členové
spolku starají o novou výsadbu dalších keřů a trvalek či cibulovin, které svými květy prozáří
celoročně travnaté plochy zámeckého parku. Průběžně se pak zámeckému areálu dostává
mediální propagace, která ve svých důsledcích zvyšuje návštěvnost nejen zámeckého areálu
ale i obce Lipová.
Park se tak stal první prakticky znovu rehabilitovanou částí zámeckého areálu, která může
bezezbytku sloužit veřejnosti. Park je otevřen celoročně každodenně a bezúplatně. Slouží tak
nejen k rekreaci občanů, ale rovněž tak k pořádání společenských a komunitních akcí stejně
tak jako k pořádání kulturních akcí partnerů projektu a k vytvoření místa komunitního
setkávání občanů různého věku, rozdílných sociálních vrstev, národností, zájmů a názorů. Ti
mohou v parku trávit společně čas a věnovat se společným aktivitám. Přesné informace o
konání organizovaných akcí jsou k nalezení na plakátech a na webových stránkách
zúčastněných subjektů. Mezi pravidelné akce patří zejména Lipovské hudební léto, které má
již mnohaletou tradici a na němž vystupují špičkoví čeští interpreti převážně klasické hudby.
V roce 2016 byla vydána za podpory Ministerstva kultury nová publikace seznamující
zájemce o historii panství Lipová i o vývoj vlastního zámeckého parku. Průběžně dle potřeb

se vydávají další letáky, plnící i funkci základně edukační. Projekt také generuje nové
pracovní příležitosti.
V roce 2018 v zámeckém parku bylo uspořádáno mimo řady svatebních obřadů i setkání
občanů u příležitosti Dne země, akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, Víkendu otevřených
zahrad či při příležitosti seznámení občanů Lipové s novým projektem Hortus aquaticus, který
významným způsobem chce nově rozšířit zámecký park o tzv. Vodní zahradu. Na projekt,
který byl připravován již od roku 2017, byly uvolněny dotační prostředky prostřednictvím
Ministerstva životního prostředí z fondů EU. Jinou významnou aktivitou byla realizace
naučné stezky kolem Zámeckého rybníka, kterou za přispění spolku a obce Lipová realizovali
členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v rámci programu NET4GAS.
V roce 2018 náš spolek obdržel za svoji mnohaletou snahu o záchranu zámeckého parku Cenu
odborné poroty v mezinárodním projektu Má vlast cestami proměn.
Můžeme tedy konstatovat, že zámecký park v Lipové žije a slouží svým návštěvníkům.

