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Dne 30. 10. 2015 byla dokončena fyzická realizace projektu Rekonstrukce zámeckého parku 

zámku Lipová a projektu Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku v Lipové. Projekty 

byly podpořeny jednak Ministerstvem pro místní rozvoj z Regionálního operačního programu 

NUTS II.Severozápad dotací ve výši 8.051.753,78 Kč, což činí 84,9% z celkově 

vynaložených 11. 018. 113.- Kč a Ministerstvem životního prostředí  (SFŽP) dotací ve výši 9. 

231. 875.- Kč. Celkové výdaje na oba projekty dosáhly částky ve výši 25.453.969.46.- Kč. 

Předmětem projektu bylo obnovení zpustlého a dlouhodobě velmi zanedbaného území v 

upravenou zámeckou zahradu s parkem se snahou o co nejvěrnější navrácení původní barokní 

struktury. Cílem bylo také zpřístupnit toto historické území jak návštěvníkům z řad obyvatel 

Lipové, tak z řad turistů a rekreantů. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení 

neperspektivní a nežádoucí zeleně, ošetření vybraných vzrostlých dřevin, byly založeny 

trávníkové plochy a vysazeno 181 kusů stromů a 15.203 kusů keřů. Hodnotné stromy byly 

arboristicky ošetřeny a došlo k výsadbě několika desítek vzácných exemplářů exotických 

stromů, vhodně doplňujících původní barokní výsadbu. Z vysazených nových habrových alejí 

bylo vytvořeno nové zámecké bludiště. Došlo k obnově travního porostu v celém prostoru 

zámeckého parku. Celková udržitelnost projektu Rekonstrukce zámeckého parku je deset let 

od ukončení fyzické realizace projektu a u cestní sítě je pak udržitelnost nastavena na 5 let od 

ukončení fyzické realizace. Z prostředků ROP NUTS II. Severozápad byla vytvořena nová 

cestní síť jak v zámeckém parteru, tak v ostatních částech parku, a zároveň bylo přikročeno 

k obnově a znovuvybudování zámeckých opěrných zdí.   

Díky realizaci projektu došlo k celkové obnově zámeckého parku, který již prakticky přestal 

existovat. Zámecký park bude do budoucna plnit funkci rekreačně společenskou i edukační 

pro nejširší okruh zájemců, přičemž bude celoročně přístupný a to zdarma. Očekává se, že 

projekt bude základem pro poznávání historie regionu a bude spojovat občany české a 

německé národnosti, které rozeštvala nesmyslná nacionalistická poválečná politika. Projekt 

také generuje nové pracovní příležitosti, čímž přispívá k řešení neutěšené sociální situace 

v regionu. 

Očekávaným přínosem projektu bude i prostor pro pořádání pravidelných kulturních akcí 

v prostoru zámeckého parku a vytvoření místa pro společenská setkávání jako jednoho 

z významných center regionu. Partnerem projektu je obec Lipová.  


