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Zámecký dvůr žije!
Náš seriál, který připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství na podporu agroturistiky, 

pokračuje dál. Pozvali jsme vás na šumavskou farmu, kde lišky dávají dobrou noc, na nostalgický rodinný 
statek na jižní Moravě, a nyní zavítáme do Zámeckého dvora v Černousech na severu Čech.   

 TEXT  ROSTISLAV ZEMAN   FOTO PAVEL BÍLEK

VĚŽIČKA JAKO ZNAČKA  
Ve vstupní budově 
Zámeckého dvora 
v Černousech je v přízemí 
restaurace s terasou 
a v patrech penzion. 
Od ostatních budov 
dvora se tato novodobá 
odlišuje barvou fasády, 
ale k předchůdkyni se 
hlásí přesnou replikou 
věžičky. Malá venkovní 
jízdárna je každý víkend 
od 11. do 14. hodiny 
k dispozici i vám bez 
nutnosti rezervace 
a včetně instruktorů.

ZNOVUZROZENÁ 
SÝPKA Jedna z dvojice 
polygonálních sýpek 
(vpravo) slouží jako 
originální koncertní síň 
nebo přednáškový sál.
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1 a 2/ OBRODA Se záchranou někdejších sýpek se pod dohledem památkářů začalo v hodině „12.“. 
Za zdařilou rekonstrukci získaly objekty titul Památka r. 2015 Libereckého kraje.  3/ JÍZDA Součástí dvora 

je dvojice venkovních jízdáren a jedna krytá – projížďka na koni patří k velkým kratochvílím zdejších hostů. 

AGROTURISMUS  

Lípa v centru dvora pamatuje dávný  
zámecký cvrkot. Dnes je němým svědkem slibů, 

 které si pod ní dávají novomanželé.  

groturistika může uspokojit 
i skutečně náročnou klientelu. Sám 

jsem se o tom přesvědčil, když jsem sjížděl 
svatební fotky největšího synova kamaráda 
z dětství. Jen chvilku jsem se dojímal nad 
tím, jak se z kluků školou povinných stali 
chlapíci na ženění, a pak jsem soustředil 
pozornost na dvojici objektů Zámeckého 
dvora v Černousech, kde se svatba odehrávala. 
Stavby z profilu a s šesticípým tvaroslovím 
vzdáleně připomínaly krásu pražského 
letohrádku Hvězda. Kulisa těch dvojčat 
propůjčovala fotkám novomanželské dvojice 
mocné kouzlo. Místo se zázemím rozlehlé 
farmy téměř na hranici Čech s Polskem 
a s Německem prý objevila ženichova 
partnerka pocházející z Frýdlantu. Stačilo 
pár kliků ve vyhledávači, abych zjistil, že 
v okruhu pár kilometrů od Zámeckého 
dvora Černousy je několik volně a celoročně 
přístupných zajímavostí. Např. Pohanské 
kameny ve Višňové, o nichž se myslelo, že 
jsou výtvorem člověka, jenže znalci potvrdili, 
že jde o div přírody. Nebo arboretum 
na zahradě manželů Dennenbergových v obci 
Bulovka nebo písčité pláže Berzdorfer See 
u města Görlitz v Sasku. Scenerie Zámeckého 
dvora z dob vlády Clam-Gallasů, který jako 
bájný fénix povstal z trosek i popela, ta lákadla 
rámuje mimořádně působivě.         

NECHYBĚLO MOC A NEBYLO TU NIC
„Dvůr včetně několika pohledávek k němu 
se vážících jsme koupili v roce 2009 v dražbě. 
V jakém byl stavu, napovídá už to, že areál 
včetně zámku byl od roku 1945 ve správě 
státního statku a ta vedla v roce 1984 
k demolici zámku a zchátrání ostatních 
budov. Jejich vracení původním vlastníkům 
se po roce 1989 vleklo mnoho let, další 
vlastník přivedl areál do insolvence, a tak 
to tady celou tu dobu pustlo,“ říká Jaroslav 
Klinger, manažer provozu Zámeckého dvoru 
Černousy a potomek jedné ze dvou rodin, 
které dnes areál vlastní. „S rekonstrukcí se 
začalo v roce 2010 s tím, že ze sto metrů 
dlouhé hospodářské budovy, kde kdysi byly 
konírny, jsme chtěli udělat zimoviště pro 
krávy, protože jednou z dalších tradičních 
aktivit naší společnosti je chov krav bez tržní 
produkce mléka,“ zasvěcuje nás Ing. Josef 
Procházka, jeden ze spoluzakladatelů 
společnosti FKP (Farma Klinger Procházka), 
která se při znovuzrození a provozu dávného 
zámeckého areálu z druhé poloviny 

A

4/ ROZHLED Někdy se stovka svatebčanů může zdát až přespříliš. Ve velkorysém 
prostoru unikátního dvora se ale krásně rozptýlí, aniž si připadají stísněně.  5/ SÁL 
Místo zimoviště pro kravičky se zde konají svatební veselice a i různé teambuildingové 
sešlosti.  6/ STÁJE Šlo o to, aby se duch někdejšího poplužního dvora zachoval taky na 
dvoře zámeckém, a tak zde vzniklo místo k ustájení 18 koní a funguje tu i jezdecký klub.  
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Tuto rubriku podporuje 
Ministerstvo zemědělství. 
Více na www.zamecky-dvur- 
-cernousy.cz a www.eagri.cz

18. století angažuje od roku zmiňované 
dražby. „Vybouraly se někdejší žlaby, vyvezly 
tuny odpadu, a jak se prostor vyčistil, 
vynikly pěkné stropní klenby. A tak jsme 
dospěli k tomu, že pro kravičky se najde 
místo jinde nedaleko Frýdlantu a tady bude 
velký sál. S ohledem na to jsme uzpůsobili 
i funkci a ladění celého areálu,“ dozvídáme 
se dále od manažera provozu. Studoval 
stavařinu na SPŠ stavební a pak na ČVUT, 
a tak na tento aspekt Zámeckého dvora 
v Černousech klade důraz. „Budova, ve které 
je dnes restaurace a penzion, je úplně nová, 
protože tu původní už zachránit nešlo – měla 
vytrhané překlady, neměla střechu a roky do ní 
pršelo…“ Styl předchozí stavby, jak ji vidíme 
na starých fotografiích, se však i s ohledem 
na získanou dotaci z Programu rozvoje 
venkova poskytovanou platební agenturou 
Ministerstva zemědělství snažili zachovat. 
Např. věžička na střeše této budovy je replikou 
té z původní budovy. „Musíme na ni připevnit 
hodiny, ale jejich instalace je pouze drobnou 
položkou v řadě větších investorských 
záměrů, jako je vybudování sauny, přírodního 
koupacího jezírka z bývalé senážní jámy 
i zázemí pro vlastní bourárnu masa a zrací 
komory, protože to všechno nám teď chybí, 
abychom plně zúročili fakt, že hospodaříme 
v bio režimu,“ říká Jaroslav Klinger. Vedle 
koňáků z Německa a turistů z Polska si 
dvůr oblíbily zamilované páry z Čech, které 
hodiny na věži nepostrádají, neboť čas spolu 
strávený už jednou provždy ani měřit nechtějí. 
Ale oceňují jiné nadstandardní přístupy. 
I ve vzdálenějším okolí už totiž začíná být 
vyhlášená zdejší kuchyně. Pomiňme polední 
menu s výběrem až tří jídel, řeč jde o nabídce 
lahůdkových steaků z vlastního hovězího, ale 
taky zvěřiny, neboť farma nabízí i poplatkové 
lovy zvěře ve vlastní honitbě. Jenom letos 
se v Zámeckém dvoře koná 22 svatebních 
obřadů včetně veselic. „Naše snaha o to, aby 
to tu žilo, se naplňuje, protože mnohé z dvojic 
se k nám vrací, a nejedna i s kočárkem,“ 
pochvaluje si manažer provozu. Ale i kočár 
má přece na správném dvoře své místo.   

4/ KULISA Snímky novomanželů na odvrácené straně stropní klenby někdejší konírny patří k chloubám rodinných fotoalb. 
Symbolika je nasnadě, život je přece plný zákrut, jednou jste dole a jindy nahoře…  5/ KRAVIČKY Na farmě se mimo jiné 
seznámíte i se specifiky chovu skotského náhorního skotu Highland Cattle, který je v podhorských oblastech jako doma. 

1/ KAPLE Zasvěcená je Janu Nepomuckému a nachází se hned vedle Zámeckého dvora 
v Černousech.  2/ PENZION Zahrnuje několik pokojů a apartmánů s celkovou kapacitou 
35 lůžek v cenových relacích od 350 Kč/noc za osobu vč. snídaně.  3/ MILÁČCI Poník 
jménem Gery a hofling Klementýn patří k silným magnetům účastníků příměstských 
dětských táborů, s jejichž pořádáním Zámecký dvůr začal od letošního léta.
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Vyrazte sem i s dětmi, 

mají tu pro ně hřiště, 

houpačky, 

trampolínu…
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