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VE MLÝNĚ
Seriál připravovaný s Ministerstvem zemědělství na podporu 
agroturistiky nás tentokrát přivedl na Vysočinu. Do místa 
jako stvořeného k tomu, aby si člověk užil velkou oslavu nebo 
i dokonalý klid v krásné přírodě. Co víc si vlastně na sklonku 
roku přát?   TEXT  ROSTISLAV ZEMAN   FOTO PAVEL BÍLEK, ARCHIV

AGROTURISMUS  

1/ NOVODOBÍ MLYNÁŘI Hana je 
farmaceutka, Abraham biolog 
a podnikatel, 11letá Štěpánka už 
pomůže s Magdou a 8letý Tonda už 
ví, jak rozjet traktor.  2/ STROMY 
Některé vykáceli, mnoho jiných 
zasadili a ještě víc ostatních 
zachovali jen s mírnými zásahy. 
Stromy významně dotváří  
charakter krajiny v okolí mlýna.  
3/ KRÁVY Je jich tu dvanáct plemene 
angus a k nim ještě býk plemene 
piemontese.  4/ ZKLIDNĚNÍ Vánoce si 
udělají doma v Batelově, ale s jejich 
atmosférou kouzlí i ve mlýně. 
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Třeštění i klid
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1/ USAĎTE SE… S výhledem na rybníček, který se svojí firmou vybudoval Abraham. Areál mlýna 
tvoří několik objektů, tento s apartmány v podkroví a sklípkem v někdejší mlýnici v suterénu 
vznikl rekonstrukcí starého mlýna.  2/ RETRO Zde je ještě stará pila nad katrovým rybníčkem.   
3/ EXMAJITELÉ Kdysi tu mlynařil rod Hávů, předposledním majitelem byl ale pan Gregor s rodiči.    

AGROTURISMUS  

1/ DVOJICE Párům, ale 
i rozvětveným rodinám, 
které touží po klidu 
a soukromí, nabízí 
Třeštický mlýn dokonalé 
zázemí.  2/DVŮR 
Budovy s uzavřeným 
dvorem tvoří další část 
zrekonstruovaného 
mlýna. Z části 
podkroví vybudovali 
společenskou místnost, 
kde už proběhla školení 
firem i svatební třeštění. 
3/ SKLÍPEK V zimě je 
vyhřátý, takže chladicí 
sekci s poklady z Pálavy 
kryje sklo.  4/ ŠPACÍR  
Vyrazíte z mlýna a už si 
vykračujete po cestách, 
kde hodiny nepotkáte 
živáčka. Asi desítka 
kilometrů uteče jak 
voda v mlýnském 
potoce a jste u hradu 
Roštejn.  5/ OVEČKA Je 

jednou z třicetihlavého 
stáda, jehož krmení 
zastane dědeček 
Čestmír Hofhanzl.  
6/ MOŠT „Sami jsme 
trhali, třídili i lahvovali, 
takže je jistota, že 
všechno je tak, jak 
má být. Využíváme 
ho jako prezentační 
dárek,“ říká Abraham. 
Hanka dodává, že už to 
s farmařením přehání.  
7/ KRŮTY Jsou zdrojem 
zábavy pro ubytované. 
Bílý krocan totiž tři čtyři 
dny někde brousí, aby se 
pak vrátil a kolegyňky 
srovnal do latě. „Měl 
předchůdce, lotr jsme 
mu říkali, taky furt 
mizel a ukázalo se, že 
chodí k jedněm lidem 
na jahody. Jenže se 
pak utopil v náhonu,“ 
dozvíme se od Tondy.   
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a půli cesty mezi Třeští a Telčí 
jsme objevili oázu, která jí ale 

léta letoucí nebyla. Vždyť 
od středověku v dnešním Třeštickém 
mlýně dřely desítky osob, z obilí se tu mlela 
mouka, pekl chleba, lisovali tady lněný 
olej, v přilehlé pile se zpracovávalo dřevo… 
A dnes? Z pohledu turistů všeobjímající 
nirvána. A z hlediska majitelů? 
„Provozování tak rozlehlého mlýna 
v biorežimu a ekonomicky únosně, jak 
jsme si předsevzali, je běh na tak dlouhou 
trať, že konce ještě nedohlédneme. Tím 
pádem si pak uvědomíte, že to neděláte 
ani tak pro sebe, jako pro své děti,“ 
svěřuje se Abraham Hofhanzl. Sedíme 

ve stylovém vinném sklípku, v kamnech 
praskají polena, 44letý absolvent biologie 
na Jihočeské univerzitě se zamyslí a ustane 
v lepení vinět na lahve moštu. Čehož 
využije 8letý Tonda a o tátu si opře hlavu. 
Ptám se, kolik dětí Hofhanzlovi mají, když 
je mlýn tak velký. „Tři,“ odpoví Abraham. 
„Vedle Štěpánky ještě Magdu, žena je s ní 
na mateřské.“ „A plánujete čtvrté?“ nedá 
mi to a ptám se činorodého farmáře. „Ale 
ne, ona už Madlenka byla tak trochu…“  
Táta se zarazí, Tonda využije odmlky 
a dodá: „Náhoda…“          

KDYŽ SE GENERAČNÍ ŠTAFETA PŘEDÁVÁ
Mlýn je díky své velikosti i zasazení 

do lůna přírody na okraji obce Třeštice 
k mezigeneračním setkáním, hrátkám 
i špičkování takřka předurčený. 
S dědečkem Čestmírem Hofhanzlem, 
76letým Abrahamovým otcem, se kocháme 
pohledem na rybníček, téměř třistaletý 
buk a západ slunce. Přitom se dozvím, 
jak naprosto zdevastovaný areál mlýna 
v r. 1997 za celoživotní úspory kupoval 
a na všechno byl sám, neboť Abraham, 
tehdy student, byl stále v trapu a s ničím 
nepomohl. „Kdyby táta nebyl megaloman 
a koupil něco menšího, nemusel mít pocit, 
že mu to padá na hlavu,“ říká posléze 
Abraham. Ale vzápětí se kaje: „Připouštím, 
že jsem se trochu hledal, protože 
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jsem tehdy neudělal doktorát.“ A dodává, 
že několikaleté období, kdy ve mlýně jen 
odplevovali, čistili, káceli a spásali, neboť už 
měli ovce, věru není nic, na co se vzpomíná 
s radostí. „Pracoval jsem v agentuře přírody 
a krajiny a uvědomil si, že s normálním 
výdělkem to tady není šance opravit. Tak 
jsme se pokusili získat dotaci v rámci 
Programu rozvoje venkova – Zahájení 
činnosti mladého zemědělce. A vyšlo to,“ 
zasvěcuje nás Abraham Hofhanzl. S touto 
zkušeností začal zajišťovat dotace i pro 
jiné zájemce a spoluzaložil ke zmíněnému 
účelu firmu, která se rozrostla. Zásluhou 
dotací v řádech milionů korun se rodině 
podařilo mlýn zásadním, ale citlivým 
způsobem zrekonstruovat a posunout 
jeho komfort na velmi příjemnou úroveň, 
přičemž zachovali původní styl a ráz.        

JÍT ZA SNY, ALE NE NAVZDORY EKONOMICE
Jejich ctižádostí je, aby si mlýn na provoz 
vydělal, což při dnešních cenách není 
snadné. Měli třeba představu, že hovězí 
ze svého skotu budou sami zpracovávat, 
a maso z biochovu kraviček tak ocení 
ubytovaní hosté, protože na grilování 

STODOLA Taky k jejímu 
znovuzrození do podoby dílny 

a úložných prostor napomohla 
dotace. Jenže už žádá další 

investici. Podíváte-li se na štít 
střechy, neujde vám, že utrpěl 

šrám. „Při jednom z nedávných 
silných větrů se ulomil kus větve 

stoleté lípy, a bylo vymalováno…“ 
postěžuje si Abraham Hofhanzl.

Práce ve mlýně a kolem něj je mnoho. 
Zvažují týdenní pobyt zdarma, který 

si host vyslouží za dva dny práce.   

☛

ZÁZEMÍ Apartmány mají ve výbavě kuchyňku, 
obklopují vás protřídní přírodní materiály 
s dominancí dřeva, nechybí podlahové vytápění 
za využití ekologických zdrojů energie. 
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je ve mlýně užije. „Ukázalo se ale, že vývoz 
krav do Turecka je ekonomicky výhodnější, 
tak jsme se dle toho zařídili…,“ říká 
Abraham Hofhanzl. V rozvážnosti postupu, 
jak mlýn s desítkami zvířaty a 50 ha půdy 
vést, nezapře otce a taky pradědu. Ten kdysi 
v Borovanech neviděl důvody ke vstupu 
do kolchozu a mnohé si za to vytrpěl on 
i jeho rodina. „Rádi bychom fungovali jako 
podobná zařízení v Rakousku. Taky proto 
na některé investice nespěcháme za cenu 
dluhů a žena se po mateřské vrátí do lekárny, 
i když její výpomoc tady bude určitě 
zapotřebí taky,“ svěří se Abraham.            

Tuto rubriku podporuje 
Ministerstvo zemědělství. 
Více na www.mlyn-trestice.cz, 
www.trestice.cz a www.eagri.cz  

Když se řekne agroturistika…  

Agroturistikou se rozumí forma 
venkovského cestovního ruchu, 
kterou provozují zemědělští 
podnikatelé. Specifikem 
jsou turistické či rekreační 
pobyty na farmách (statcích, 
hospodářských usedlostech), kde 
je možný bezprostřední kontakt 
s přírodou a autentickou kulturou. 
Charakteristickými znaky jsou 
aktivní odpočinek, relaxace 
a poznání atmosféry venkova. Jde 
o produkt trvale udržitelného rozvoje 
cestovního ruchu. Protože jsme si 
vědomi, že i přes značný potenciál 
byla agroturistika spíše v ústraní 
zájmu jak cestovatelské veřejnosti, 
tak aktérů cestovního ruchu a institucí 
veřejné správy, vynaložili jsme úsilí 
měnící přístup a pohled na věc, 

tedy agroturistiku. Jako resort jsme 
vytvořili dlouhodobý koncepční 
materiál – Koncepce rozvoje 
agroturistiky v České republice 
s výhledem do r. 2030, zařadili jsme 
agroturistiku jako novou disciplínu 
do prestižní soutěže Zemědělec roku 
a také jsme publikovali sérii článků 
v rámci předchozích vydání Krásného 
venkova/roku… Tím však naše snahy 
a ambice o renesanci zájmu o pobyt 
na farmách nekončí. Například Svaz 
venkovské turistiky a agroturistiky 
ve spolupráci s resortem zemědělství 
a dalšími subjekty deklaroval snahu 
cílit na kvalitu poskytovaných služeb 
a ubytovací standard (rozlišení 
dle počtu hvězdiček * až ****) 
prostřednictvím certifikačních 
systémů. 

RÁJ TO NA POHLED Krásná Telč je odtud 7 km, kolem mlýna jsou dechberoucí scenerie včetně několika cyklostezek, rybníků s možností rybolovu 
a Třeštice kandidují na titul Obec roku 2017… A mlýn? Mezi léty 2006 a 2016 prošel důkladnou rekonstrukcí, takže nechybí velká společenská místnost, 
kuchyň s krásnými kachlovými kamny, sauna, úschovna a půjčovna kol… „Do jara bude i samoobslužný bar s pípou,“ zmiňuje rodina něco ze svých plánů.   
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