
Město Lipník v proměnách staletí 

V zámecké galerii Konírna byla v pátek 
25. března 2011 odpoledne slavnostně 
zahájena unikátní výstava, která se stane 
hlavním lákadlem letošní sezóny jak pro 
domácí milovníky historie, tak pro 
návštěvníky města se zájmem o bohaté 
dějiny Lipníka. 

Výstavu Město Lipník v proměnách 
staletí připravilo město Lipník nad 
Bečvou a Muzeum Komenského 
v Přerově. Pro veřejnost je expozice 
otevřena od soboty 26. března, potrvá do 
neděle 14. srpna 2011. 

Jejím hlavním cílem je seznámení 
veřejnosti se zajímavou a pohnutou 
historií našeho města. A že se jedná o 
dějiny opravdu poutavé, dosvědčí řada 
předmětů, které budou v Lipníku k vidění 
úplně poprvé. „Velkým překvapením 

budou pro návštěvníky především dochovaná městská pečetidla z 15. až 
17. století, umělecké předměty z místního farního úřadu a exponáty z Muzea 
Komenského v Přerově, které vlastní podsbírku vzniklou soustavným sběrem 
v Lipníku a jeho okolí v polovině 20. století,“ uvedl Mgr. Lubor Maloň, kurátor 
výstavy.  Nechybí ani listina vážící se k dějinám města z roku 1349, nejstarší urbář 
helfštýnského panství z první poloviny 16. století, předměty z původního vybavení 
lipenského zámku, které zapůjčil Národní památkový ústav v Olomouci, a soubor 
archeologických nálezů učiněných právě na území města. Celou výstavu doplňují 
dioramata zachycující poutavé události lipenských dějin. Návštěvník se tak setká 
s hraběnkou Antoinettou von Althann, lipenským farářem z 19. století, obyvatelem 
židovské čtvrti při modlitbě a s piaristickým učitelem přímo při výuce v řádové třídě 
z období kolem roku 1860. Nad bezpečím návštěvníků i sbírkových předmětů bdí 
pověstný lipenský kat. Jestliže budou návštěvníci trpěliví, potkají možná také 
Františka Venclovského, lipenského rodáka, připravujícího se na jeden z jeho 
plaveckých kousků. 

Město Lipník patří díky své bohaté historii, stavebním památkám, bohatému 
městskému archivu, zajímavým osobnostem a řadě dalších skutečností k velmi 
atraktivním místům střední Moravy. O tom svědčí i skutečnost, že je Lipník jednou ze 
dvou městských památkových rezervací Olomouckého kraje. Velkou úlohu hraje i 
blízkost hradu Helfštýna, jedné z největších a nejnavštěvovanějších středověkých 
pevností v České republice. Město vzniklo s největší pravděpodobností ve druhé 
polovině 13. století, ale jeho území bylo osídleno již mnohem dříve. Během staletí 
bylo vlastněno těmi nejvýznamnějšími šlechtickými rody, které se nesmazatelně 
zapsaly do jeho historie. Tyto dějiny se snaží podchytit především systematickým 
výzkumem a sběrem sbírkových předmětů Muzeum Komenského v Přerově, které 
výstavu zaštiťuje po odborné stránce.  

Kardinál František z Dietrichsteinu, NPÚ Olomouc 



„Galerie Konírna, kde se výstava připravuje, vznikla loňskou rekonstrukcí 
hospodářského křídla zámku. Je to reprezentativní prostor pro uspořádání 
výpravné a zajímavé expozice, jakou si Lipník určitě už dávno zaslouží. Výstava 
provede návštěvníky staletími bohaté historie našeho města zasvěceně i 
zábavně. Chceme, aby si na své přišli jak odborníci, tak laická veřejnost,“ 
dodává starosta Lipníka nad Bečvou Ing. Miloslav Přikryl. 

Rozhovor s kurátorem výstavy Mgr. Luborem Maloněm v Deníku si můžete přečíst zde: 
http://prerovsky.denik.cz/kultura_region/kata-si-pujcovali-i-na-novojicinsku-rika-kurator-m.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 
Salón lipenského zámku v druhé polovině 19. století, zapůjčeno z NPÚ Olomouc 
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