
TransformaTion of 
The chaTeau park
Until 2012, the chateau park was 
a neglected enclave, left to cultural and 
biological decay since WWII. In 2012 the 
non-profit organization VIA TEMPORA 
NOVA bought the chateau compound 
and began revitalizing the whole space. 
After that year, self-seeded trees were 
removed gradually and the whole park 
was made accessible to the public. 
Cultural and social events as well as 
concerts of classical music began to 
take place here. In 2015, there was 
a crucial transformation of the park 
which consisted in reconstruction of 
the Baroque garden. 

Zámecký park byl až do roku 2012 
zanedbanou enklávou, ponechanou od 
druhé světové války chátrání kulturnímu 
i biologickému. V roce 2012 zakoupila 
zámecký areál nezisková organizace VIA 
TEMPORA NOVA, která začala s revi-
talizací celého prostoru. Od roku 2012 
byly odstraňovány postupně náletové 
dřeviny, celý prostor parku byl postupně 
zpřístupněn veřejnosti a začaly se zde 
pořádat kulturně společenská setkání 
a koncerty vážné hudby.
V roce 2015 proběhla zásadní proměna 
celého parku prostřednictvím fyzické 
realizace projektu Rekonstrukce barokní 
zahrady a parku v Lipové u Šluknova. 
Projekt byl podpořen dotací z Operačního 
programu Životní prostředí, v části cestní 
sítě pak byl projekt záchrany zámeckého 
areálu podpořen z Regionálního ope-
račního programu Severozápad. Projekt 

podpořila rovněž obec Lipová. Hlavní 
hybnou silou projektu jsou členové 
spolku VIA TEMPORA NOVA.
Byly vybudovány nové cesty pro 
návštěvníky, obnoveny opěrné zdi 
a bylo vysázeno celkem přes jedenáct 
tisíc nových stromů a keřů. Ošetřeny 
byly stávající stromy a vysázeny nové 
výsadby vzácných stromů tak, jak 
tomu bylo v době baroka. Celý koncept 
proměny se snaží formou vhodných 
reminiscencí nejen navrátit parku jeho 
původní podobu, ale akceptovat i jeho 
postupný vývoj a využít původního trist-
ního stavu parku k jeho novému oživení 
pomocí aktuálních výrazových forem. 
Park tak bude procházet dalším vývojem, 
neboť je to živý organismus, který se 
stále vyvíjí a má svým návštěvníkům co 
nabídnout ve všech ročních obdobích.
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