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žena a cestování

důvod, proč je agroturismus 
tak populární je jednodu-
chý. je to zkrátka nejlepší 
relax, jaký si můžete dopřát 
t e x t  a l i c e  r o s s i  f o t o  v l a d o  k n í ž

1

 Zapomeňte na traktory 
a smrduté kravíny. Na ital-
ských agrofarmách, byť 
jejich název zní sebevíc 
zemědělsky, nic podobné-

ho nenajdete. Jsou tu jen příjemná 
zákoutí, ticho, klid a panenská příro-
da. V některých se navíc výborně vaří, 
v jiných zase 
budete mít mož-
nost ochutnat 
skvělé místní víno 
nebo olivový olej. 
Žádná práce s vid-
lemi na poli vás 
tam rozhodně 
nečeká. Spíš nao-
pak. Agroturistika je hlavně synonym 
pro idylické spojení života na venkově, 
pohostinnosti a výborné kuchyně. Že 
si to stále neumíte představit? Tak při-
vřete oči. Sedíte ve stínu pergoly u sta-
robylého, kamenného domku, vedle 
vás voní vzrostlý keř rozmarýnu. Na 
stole máte sklenku červeného vína 
pocházející ze zdejších vinic, před 
sebou tlustou knihu, jejíž čtení jste už 
tak dlouho odkládali. Teď konečně 
máte čas sami na sebe. Nic a nikdo vás 
nehoní. Nic nemusíte. Čas plyne hez-
ky pomalu. Jen trošku vás možná roz-
tyluje nádherný výhled na zelené tos-
kánské kopce a teplý bazén pár kroků 

od vás. Není to hotová idyla? A kdy-
byste se náhodou začali nudit. Můžete 
klidně kdykoli natáhnout pohorky 
a vyrazit na túru, vyjet si na kole nebo 
si k projížďce po nedalekém okolí 
nechat osedlat koně.  
 
Kdo by se mačkal na přeplně-

ných plážích?
„Na agrofarmách 
je nejlepší hlavně 
to, že jste daleko 
od turistického 
ruchu,“ vyprávěla 
mi Zuzana Mihul-
ková, Češka, která 
se natvrvalo usadi-

la v Toskánsku a která nám při našem 
pobytu byla průvodkyní. Její slova 
jsem pochopila hned při návštěvě prv-
ní agrofarmy manželů Raffaellových, 
nedaleko lázní Montecatini, ukryté 
v olivovém háji. Nechyběly mi tu pře-
plněné pláže, ani jsem neměla potře-
bu procházet se po klasickém letovis-
kovém korzu a lízat zmrzlinu. Zkrátka 
jsem si jen užívala ten bohorodý klid, 
který tu všude panoval. Majitelka 
Daniella navíc výborně vaří a kromě 
ochutnávky jejích olivových olejů, kte-
ré si na farmě s manželem vyrábí, nás 
pohostila i místními biopochutinami 
a domácím vínem Gli Intimi (což 

Splyňte s přírodou 
aleSpoň  
na týden

Sedíte ve stínu 
pergoly, nic nemusíte, 

čas plyne hezky 
pomalu a vy máte čas 

sama na sebe. 2



1 Bazén, kterého jsme se 
nemohli nabažit, vypadal 
jakoby tam stále odpradáv-
na.  2 Nic moderního v agro-
turismech nenajdete. Všech-
ny jsou stylově zařízeny. 
Apartmány jsou v kamen-
ných domcích, kde je přes 
den příjemný chládek.  
 3 - 4 Zjistili jsme, že největší 
odpočinek je na dovolené 
hlavně to, když jste daleko 
od civilizace. Tento apartmán 
nad městečkem San Marcello 
byl pro to ideální. Jen 
navečer jsme občas sjeli do 
malé, vyhlášené restaurace, 
kterou ale navštěvují jen 
místní. 5 Majitelka agrofarmy 
Rafaellových Daniella nám 
mimo jiné uvařila skvělé 
raviolli s rajčatovou omáč-
kou. 

Právě jsme snědli skvělou večeři o pěti chodech, vypili litr místního  vína a ochutnali deci zdejšího  olivového oleje. Uffff!
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6 Typický pohled na toskán-
ský venkov. Na podzim si 
k tomu přidejte bonus - všu-
de jsou zralé fíky! 7. Kočka 
majitelů Rafaellových byla 
z vedra trochu unavená. 
8 Olivy, vinice, sady plné 
čerstvého ovoce, čerstvé 
sýry, domácí prosciutto.... 
k tomu příjemné zakoutí 
a ideální dovolená je jako 
stvořená. 
9. Daniella, majitelka agro-
farmy je výborná kuchařka. 
Jako klasická Italka si zaklá-
dá na tradičních italských 
receptech, které zdědila po 
své babičce. Dala nám 
spoustu receptů. My byli 
nejraději, když nám uvařila. 
Třeba jen bruschetty (malé 
topinky) s čerstvými rajčaty. 
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zamíříte. Samozřejmě můžete se uby-
tovat i v luxusním venkovském paláci, 
ale za přiznivou cenu můžete sehnat 
nejrůznější kamenné, staré, stylově 
zařízené domky uprostřed vinic. 
„Někdo tu vyhledává hlavně turistiku, 
ať už pěší nebo na kolech,někdo hlav-
ně odpočinek spojený s návštěvou vin-
ných sklípků a nejrůznějších ochutná-
vek, ale jsou i tací, kteří touží po ven-
kovské práci, blízkosti se zvířaty 
a zemědělskými plodinami,“ vyjme-
novává Zuzana. „Ale všichni ti, co při-
jdou za agroturistikou chtějí hlavně 
vesměs to samé - zažít opravdovou 
romantiku!,“ dodává. A tu zde oprav-
du dostanou naservírovanou přímo 
na servírovacím podnose.
 
Vzhůru do kopců!
My si svou dávku romantiky vybrali 
hlavně na malé ekofarmě, poblíž měs-
tečka San Marcello. Byl to malý statek 
připomínající orlí hnízdo, ukrytý na 
samotě v kopcích, obklopený olivovní-
ky a kaštanovníky. Nepotkali jsme tu 
ani živáčka, jen jednou se nás místní 
šerif přišel zeptat, jestli je vše v pořád-

ku. Kromě toho, že 
jsme se nemohli 
nabažit místního nád-
herného bazénu, kte-
rý vypadal, jakoby 
taky splynul s místní 
přírodou, bylo tohle 
místo vhodné pro tzv. 
ekoturistiku. Můžete 
se tu celý den prochá-
zet po okolí a nikoho 
nepotkáte. S dobrou 
mapou, kterou 
seženete v jakékoli 
informační kanceláři 
se neztratzí, ale při-
pravte se na to, že tra-

sy tu nejsou značeny 
tak, jak jsme zvyklí u nás. Do vyso-
kých zelených kopců můžete vyrazit 
i s najmutým vyškoleným průvodcem, 
který Vás zavede do krásných, turis-
tům utajených míst, kde se seznámíte 
s tradičními toskánskými řemesly, 
vyzkoušíte si výrobu některých domá-
cích produktů, nebo poznáte na vlast-
ní kůži, jak se pasou ovce. 

Je tu krásně, i když prší
Pokud by vám během dovolené náho-
dou chyběla civilizace, není nic jedno-
duššího než sednout do auta a vyrazit 
na výlet.Toskánsko naštěstí kromě 
krásné přírody nabízí i krásná, staro-
bylá městečka protkaná uličkami 
plných obchůdků, i živá plážová leto-
viska a čisté moře. I my podnikli pár 
výletů, ale nakonec jsme zjistili, že 
nejlíp je nám vlastně na agrofarmě, 
kde nehlučí auta, nechodí davy turis-
tů a nemusíte hledat místo na parko-
vání. Že nám vlastně stačí jen sedět, 
kochat se, vypnout mozek, ochutnávat 
veškeré laskominy, které jsou tu k dis-
pozici, diskutovat s majiteli o jejich 
venkovském životě, nebo občas při-
hlížet tomu, jak se vyrábí olivový olej, 
sladké víno nebo med. Kdo tohle 
nevyzkoušel, nepochopí. Nehleďte na 
roční dobu, na agrofarmě je krásně 
i když prší. Inspirujte se na webových 
stránkách www.prima1vera.com nebo 
na www.nafarmu.cz. Občas je fajn 
vyrazit přírodě naproti.
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v překladu znamená 
„naše intimní“). Jen 
jsme seděli, pojídali 
sušenky namáčené do 
domácího vin santo 
(sladkého vína) a nic 
nám v tu chvíli nechy-
bělo. A pokud ano, 
majitelka Daniella to 
rychle přinesla na stůl. 
Další den jsme chtěli 
vyrazit na výlet po oko-
lí, ale kdo by někam 
jezdil, když může jen 
sedět a ochutnávát čer-
stvé ovoce ze sadů, kte-
ré agrofarmu obklopu-
jí, cachtat se v bazénu 
a hlavně odpočívat? 

Srdce romantika plesá
„Máloco změnilo za posledních pat-
náct let v Itálii zažité turistické zvyk-
losti tak, jako rozvoj agroturistiky,“ 
vyprávěla nám naše průvodkyně 
Zuzana. Její rozvoj začal už v 60. 
letech, kdy majitelé zemědělské půdy 
pochopili, že jen pěstování plodin je 
neuživí. Začali ze svých usedlostí sta-
vět příjemné apartmány s nejrůznější-
mi zákoutími a s otevřenou náručí 
vítali každého turistu. Nenabízeli jen 
ubytování jako klasické hotely, ale 
mnohem víc - domácí, venkovskou 
pohodu, kterou spousta lidí z velko-
měst na dovolené hledá. Nehledě na 
to, že samotná myšlenka agroturismů 
je velmi ekologická. Kromě toho, že je 
prospěšná samotným majitelům, 
potažmo jejich zemědělské půdě 
a výrobkům. Tak také myslí na životní 
prostředí - kvůli agrofarmám totiž 
není nutné stavět obrovské hotely, 
parkoviště a zabavní parky. U agrotu-
ristiky zkrátka stačí jen skutečnost, že 
je taková jaká je. Velká část peněz 
z turistické činnosti zůstává v rukou 
ubytovatele a získané prostředky jsou 
buď reinvestovány, nebo slouží farmá-
ři jako vedlejší finanční zdroj. A i pro-
to je v současnosti agroturistika tak 
módní a velmi rozšířená. A agroturis-
mů tak vzniká nejen v Itálii stále víc 
a víc. Stačí si jen vybrat, do jakého 

Všichni tu hledají to 
samé - chtějí zažít 

opravdovou 
romantiku. a tu jim tu 

naservírují 
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