
V talianskom Južnom Tirolsku „ako u nás doma“ 
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Posledných pár dní uplynulého týždňa sa naším domovom stalo Taliansko, presnejšie Južné Tirolsko. Privítalo nás pod rúškom tmy 

a pouličných svetiel. Vedeli sme, že na nás čaká nádherná príroda a dych vyrážajúca scenéria, ale, že skutočnosť bude až o toľko prekračovať 

našu predstavivosť, sme si naozaj nemysleli. Unavení cestou sme sa zaspali lusknutím prstov. 

 

Prebudili sme sa do chladného rána, vrcholy kopcov boli ešte zahalené oparom ale na kráse, ktorú sme zhliadli to neuberalo, priam pridávalo. 

Po raňajkách sme sa vybrali do neďalekého mesta Bolzano. Tam sme boli privítaní na miestnom úrade pod názvom Provincia autonoma di 

Bolzano. Úrad má na starosti oblasť lesníctva, farmárstva, poľnohospodárstva a zároveň v ňom sídli katastrálny a pozemkový úrad. 

V prezentáciách nám predstavili taliansky program rozvoja vidieka. Po obede sme navštívili výskumný ústav pre ovocinárstvo, vinárstvo 

a skladovanie Laimburg, založený v roku 1975. Medzi jeho hlavné úlohy patrí kontrola výstupov poľnohospodárskej výroby, biologické 

a mikrobiologické testy. Centrum vlastní po celom južnom Tirolsku sady, vinohrady, polia na pestovanie zeleniny, zelené plochy a lesy. Pestujú 

ovocie, zeleninu, bobuľové ovocie a zaoberajú sa aj chovom rýb. V pestovaní hrozna zaberajú široké spektrum odrôd, klonujú ich, skúšajú nové 

postupy a spôsoby, výsledky ktorých následne publikujú. 

V centre ďalej funguje škola vinohradníctva a meteorologická stanica. Zakladajú si na troch vlastnostiach svojich pracovníkov: Múdrosť, 

Zvedavosť a Láska k prírode, tieto vlastnosti symbolizujú tri panie pred vstupom do centra. Ústav je postavený pri vysokých skalách, do ktorých 

vykopali pivnice na skladovanie vína. Ich vykopanie trvalo 140 dní a bolo použitých 5000 kg dynamitu. 

      

Ďalší deň naše kroky viedli do „fabriky“ na spracovanie mlieka pod názvom „3 Cinnen“ v Toblachu. Prešli sme si prednáškami o pôvode 

a histórii syra, cez informácie o pôvodnom a súčasnom spracovaní až po názorné ukážky priamo vo výrobnom procese. Fabrika spolupracuje 

so 165-timi farmármi, ktorí majú dokopy 2500 kusov kráv a denne im dodajú 30 – 35 tis. litrov mlieka. Prehliadka bola pútavá a rozprávanie 

sprievodcu zaujímavé. Následne  na to sme ešte v tej istej dedinke absolvovali prezentáciu svetového kultúrneho dedičstva Dolomity. Je to 

jediné pohorie, ktoré nesie názov podľa svojho objaviteľa – francúza Dolomiera. Ľudia v tomto kraji sú na svoje dedičstvo patrične hrdí, vážia si 

ho a svojimi aktivitami to len dosvedčujú. 

      

Poobede nás čakalo „farmárske“ popoludnie. Začali sme v St. Lorenzen, kde nás  pani farmárka previedla svojim hospodárstvom. 

V nenápadnej maštali – kozíne – sa stará o 56 dospelých a 25 malých kozičiek, z ktorých má obdeň 300 litrov mlieka. Súčasťou samozrejme je 

automatická dojáreň a veľký senník vybavený patričnou technikou na nakládku i vykládku sena. Získané mlieko odváža každé 2 dni do 

neďalekej mliekarne na ďalšie spracovanie. Za liter mlieka dostane 0,70 eur. V poradí druhým farmárom bol majiteľ 12-tich kráv, ktorí mlieko 

neodovzdáva, ale ho sám spracováva na syry a jogurt. Svojimi produktmi pokrýva časť dopytu po týchto výrobkoch a každému zákazníkovi, či 



už je to firma alebo drobný odberateľ, predáva za jednotnú cenu. Ochutnávka syrov ale hlavne jogurtov bola bezkonkurenčná. Jogurty mali 

lahodnú smotanovú chuť, jedným slovom – báječné. Samozrejme, že sme si odniesli každý zopár fľaštičiek so sebou. K večeru nás čakal tretí 

farmár a jeho malý bitúnok so spracovaním mäsa. Po jeho obhliadke pre nás pripravil večeru s typickými jedlami a v spoločnosti spomínaného 

farmára a jeho rodiny sme „ochutnali“ nielen slané a sladké dobroty ale aj tirolskú atmosféru. 

     

V piatok ráno sme opäť nasadli do nášho pohodlného autobusu a sympatickí šoféri nás zaviezli do Brunecku, presnejšie povedané do 

Dietenheimu – vysunutého pracoviska výskumného centra Laimburgu. Náplňou je popri chove hovädzieho dobytka, pestovaní vínnej révy, 

jabĺk, zemiakov a chove 120-tich včelích rodín aj neoddeliteľný výskum. Súčasťou je poľnohospodárska škola „Mair am Hof“, z ktorej žiaci 

chodievajú na prax na toto pracovisko. Odtiaľ sme sa presunuli do etnografického múzea – múzea ľudových tradícií, ešte stále v Dietenheime. 

Mali sme možnosť zhliadnuť dom a štýl bývania bohatých farmárov, ale aj menej majetnejších poddaných či celkom chudobných, spôsob 

hospodárenia a nažívania. Po výdatnom obede a lahodnom dezerte – talianskej zmrzline, sme sa usadili do zasadačky mestského úradu 

v Olangu. Starosta tohto mesta nám predstavil jeho históriu a súčasnosť, zároveň problémy minulej doby, s ktorými sa pasovali až do dnešnej 

podoby a zvláštnosti, ktoré priťahujú turistov.  

    

Všetky dni zbehli neskutočne rýchlo a pred nami bol posledný. S južným Tirolskom sme sa v ňom rozlúčili ozaj slávnostne – na slávnostiach 

zháňania dobytka z hôr do nižších oblastí. Už v mliekarni „3 Cinnen“ sme boli upozornení na túto jesennú atraktivitu a vo vitríne sme zhliadli 

ozdoby, ktorými daný dobytok je v tento deň ozdobený. No ako je to v reálnom prevedení sme veľmi netušili. Preto nás potešila možnosť sa 

toho celého  „humbuku“ zúčastniť. V miestnej časti Olangu – Geiselsberg, vysoko na kopcoch, na rázcestí, sme čakali na sprievod. V úvode sa 

nám predstavili najlepšie dojnice, potom nasledovali tie ostatné a za nimi „alegorické“ vozy. Celý sprievod smeroval do blízkej dediny, kde 

oslava pokračovala pri jedle a hudbe do neskorých hodín. My sme už však túto milú spoločnosť museli opustiť, zveriť sa do rúk našich pánov 

šoférov a vydať sa na dlhú cestu domov, s krásnymi zážitkami a spomienkami. 

 

 























































 


