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anželé Rita a Jaroslav Tučkovi 
bydleli s dětmi Jarouškem 

a Aničkou v Polici nad Metují, kde 
od roku 1993 provozují firmu na výrobu 
plachet. K té se dostali takříkajíc z nuly, 
díky nápadu maminky, absolventky 
potravinářství na VŠCHT, a činorodosti 
tatínka, vyučeného řezníka. Ti dva se 
seznámili během praxe na jatkách, ale 
zkušenosti nasbírali i z jiných oborů. 
A Rita tak třeba věděla, že při výrobě plen 
se z jedné strany používá netkaná textilie 
a že jde o materiál s velkým potenciálem. 
Nezapomínejte, že se vracíme do doby, 
kdy kutilům v televizi kraluje Přemek 
Podlaha. Firma i obchod s plachtami FO
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AGROTURISMUS  

V Adršpachu
FARMAŘÍ

CELÁ RODINA
Seriál, který připravujeme s Ministerstvem 

zemědělství na podporu agroturistiky, nás přivedl 
do odlehlého koutu Broumovska. Ať už je vaším 
snem zvládnutí jízdy na koni nebo jen rádi sníte 

v nádherné krajině v podzimním oparu, na farmě 
u Tučků jste na správném místě. A nadto pro vás 
může být inspirací příběh kdysi městské rodiny...       

TEXT  ROSTISLAV ZEMAN   FOTO PAVEL BÍLEK

PODZIM V ÁDRU Farma Tuček 
s penzionem se nachází v místech 
předurčených k trávení aktivní 
dovolené v jakémkoliv ročním 
období. S podzimem zde ale 
turistický neklid ustává, 
takže je příjemné vychutnat si 
dechberoucí přírodní scenérie 
právě v tento čas, ať při výšlapech 
pěšky, na kole či ze hřbetu koně. 

M
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SVĚŘENCI Farma se věnuje chovu a výcviku 
teplokrevných koní se specializací na drezuru. Koně si 
tady ale užijí i uvolnění na pastvinách kolem penzionu.

ADRESA Před válkou 
hospodařila v místech 
farmy Tuček v Horním 
Adršpachu rodina 
Patzeltů. Relikvie o tom 
svědčící zde opatrují jako 
historické cennosti.  
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1/ Z TERASY Na ní vám bude dělat společnost mimo jiné starodávný mlýnek na obilí, houpací kůň a při pohledu ven 
všudepřítomná zeleň. Při troše štěstí zahlédnete i lišku na prostranství přiléhající jízdárny.  2/ PÍSKOVNA Nedaleko farmy 

je nejkrásnější skalní jezírko u nás, kolem něhož vás provede prohlídkový okruh a v létě se dá zbrázdit na loďce.

3/ UBYTOVÁNÍ Každý z šesti pokojů vybavených kuchyňkou je tematický. Vedle lezeckého je 
zde např. pokoj u oveček a tady jsme u peska a kočičky. O veškeré fotodekorace se postarala 
Rita Tučková  4/ TUČKOVI Zleva Anička, Jarda ml., Jarda st. a Rita. S nimi pes Roy, kozy Róza, 
vzadu vykukující Čůza a ovečka Sněhulka, kterou odchovali v krabici vedle Aniččiny postele. 
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pro zahradnické i jiné účely se slibně 
rozjely, tatínek si pak mohl např. koupit 
rozpadlý Spartak a dávat jej dohromady 
coby veterána, maminka si mohla 
pořídit novou zrcadlovku a s pomocí 
absolvovaných kurzů rozvíjet vášeň pro 
fotografování. A děti? „Jedním z dárků 
Aničce k devátým narozeninám byl poukaz 
na deset jízd na koni u známých. Pro mě 
to byla příležitost k tomu, abych si splnila 
touhu, kterou bylo fotografování koní,“ 
říká Rita Tučková. „To bylo v roce 2003, 
šetřil jsem každou korunu, abych mohl 
přistavět další halu k té stávající na výrobu 
plachet a ani ve snu by mě nenapadlo, že 
láska a nadšení Aničky do koní nám změní 
život,“ dodává otec Jaroslav, v jehož do té 
doby městské duši se stále víc ozývaly 
státkářské geny po dědečkovi. A tak šli 
manželé tužbám dcery a vlastně i svým 
vstříc a v r. 2004 se stali hrdými majiteli 
prvního koníka – tříleté huculské kobylky 
Jarušky. A aby jí nebylo smutno, zkraje 
následujícího roku jí pořídili kamarádku...  
„Kobylky byly ustájené u kamarádů 
a uvažovali jsme o stavbě vlastních stájí. 
K tomu došlo krátce poté na pronajatém 
pozemku. Jenže znervózňovalo nás 
pomyšlení, co s šesti koníky za situace, 
když by nám majitel pozemku vypověděl 
smlouvu. Začali jsme se proto poohlížet 
po statku v okolí Police,“ dozvídáme se 
od táty Tučka. A syn Jarda, třicetiletý 
absolvent obchodní akademie dodává, že 
našli asi největší ruinu na Broumovsku. 
„Ale okolní příroda nás dostala,“ shodne se 
rodina srdcařů jednohlasně, když sedíme 
v penzionu Tuček, u stolu společenské 
místnosti s nápisem u Bobika na dveřích.       

VĚŘÍME, ŽE ZDE NEJSME NAPOSLEDY
„Děkuji Aničce že mně naučila jezdit 
na koni!!! Děkujeme za milé uvítání 
a že na nás byla Anička hodná. Děkuje 
Kristýnka Kováčová,“ čteme si v knize 
návštěv vzkaz psaný dětsky kostrbatým 
písmem a doprovázený mnoha srdíčky. 
Díkůvzdání je tu mnoho a všechny ☛

Po jízdě na koni si 

dejte vířivku a saunu 

v suterénu 

penzionu. 

Náš tip

Řešíme problém s vlky. vnikli do ohrady, jednu ovci 
zabili, čtyři napadli a ochránáři? radí vyšší ohradu, 

hlídacího psa nebo po vlcích házet žhavé louče...  

3 listopad 2017  

3

1

2

AGROTURISMUS  



 listopad 2017  6

1/ U BOBIKA Místo krbu 
jim ve společenské 
místnosti dlouho 
poněkud improvizovaně 
sloužil nevzhledný kotel 
Bobik. Ze sentimentu 
tak centrální místnost 
farmy označili 
úsměvnou cedulkou.    
2/ KOZA RÓZA Patří 
k nejvykutálenějším 
zvířátkům Tučků a jejího 
narcistního založení 
využívají s oblibou hosté 
farmy ke společné fotce.   
3/ HOMOLE CUKRU Jde 
o fantastický úkaz jedné 
z mohutných skalních 
věží z pískovce, která 
je od farmy vzdálená 
jen pár kilometrů.  4/ 
PODKŮVKA Koním 
byl statek dnešní 
farmy Tuček zaslíbený 
i kdysi, o čemž svědčí 
nález ze studny. Dnes 

patří k nejvzácnějším 
dekoracím U Bobika. 
5/ PLACHTY Díky 
financím z podnikání 
ve své první firmě 
se při rekonstrukci 
farmy obešli bez 
úvěrů. Plachty ale 
došly využití i zde, kde 
kryjí jízdárnu a balíky 
slámy.  6/ TAKYTUČEK 
Jejich cílem je moderní 
ekoagrofarma, která 
poskytne zázemí celé 
rodině a všem milým. 
Tedy taky kocourkovi 
Standovi nebo i vám. 
7/ ŽUŽLY Důvěrně tak 
říkají ovečkám, vesměs 
masného plemene 
Suffolk, plemenný 
beran je tedy žužlátor. 
Jedno jehňátko, které 
matka odvrhla, vypiplali 
od velikosti, kdy se vešlo 
do krabice u postele.
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nadšené. „Děkujeme za pohodový 
velikonoční pobyt, který byl umocněn 
nejen malebnou krajinou zdejšího místa, 
ale rovněž přátelským prostředím na vaší 
farmě. Mile jsme byli překvapeni, když 
jsme přijeli a náš Jakobín (bostonský 
teriér) už měl přichystán pelíšek. Mile 
nás taky potěšil velikonoční králíček 
na talíři při snídani. Úžasná byla bábovka 
a dnešní koláč s drobenkou. Věříme, že 
zde nejsme naposledy. Naše dcera Majda 
miluje koně a jízdu na koni a Anička je 
úžasný instruktor – dala Majdě možnost 
vyzkoušet si zcela něco nového (skok 
přes překážky). Ještě jednou děkujeme 
a přejeme hodně štěstí v budování 
rodinné farmy. S přátelským pozdravem 
Houžvičkovi z Prahy a Jakobín.“ Začíst 
se do mnoha stran ohlasů hostů farmy 
a penzionu je jednou velkou oslavou 
radosti ze smysluplně stráveného času 
relaxace a zahálky. Statek, jenž kdysi 
před válkou patřil německému statkáři 

Hubertu Patzeltovi, Tučkovi kupovali v r. 
2005, ale tehdy měl s výjimkou okolních 
scenérií k čemukoliv idylickému zatraceně 
daleko. Od války se tu vystřídala řada 
nájemníků a stav objektů tomu i odpovídal. 
„Přední část stodoly, bývalé maštale, kde 
je dnes terasa, byla neudržitelná, musela 
se zbořit a postavit nová,“ říká Jaroslav 
Tuček ml., vášnivý horal a kdysi i skalní 
lezec. Než ho pohltila farma, vymetal Mt. 
Blanc i Grossglockner. Dřina na celkové 
rekonstrukci bývalé stodoly, do níž se 
s otcem pustili svépomocí a bez úvěrů, ale 
taky přináší vzrušení svého druhu. A Jarda 
ml. nás vede k náhrobnímu kameni, 

který je teď na farmě k vidění. „Byl tu 
kamenný chodník a jeden z kamenů měl 
zvláštní tvar. Jednou mi to nedalo, vykopal 
jsem ho, abych se na něj podíval z druhé 
strany... Ukázalo se, že je to náhrobní 
kámen z nedalekého hřbitova, po válce 
zrušeného,“ říká. Taky další členové 
rodiny své aktivity uzpůsobili potřebám 
farmy – Jaroslav Tuček st. s Ritou upustili 
od plánů na rozšíření firmy s plachtami, 
aby stávající podnikatelské zkušenosti 
i finance mohli bezvyhýhradně vložit 
na oltář farmy, Anička omezila závodní 
výboje v parkůru a drezuře koní, ačkoliv 
předtím dosáhla několika sportovních 
úspěchů. Teď je to obvykle ona, kdo musí 
časně vstát, rozdělit hromady sena sedmi 
koňům ve stáji, doplnit zrní dvanácti 
slepicím s kohoutem a pak se vrhnout 
do připravy snídaní, jejichž opulentnost si 
pak hosté v knize díkůvzdání  pochvalují.  
„Takhle to nebereme, že se s návalem 
vlastně nikdy nekončící práce o něco 

V RÁJI Loni se Anička Tučková s přítelem dostala po letech na dovolenou do Francie. Její bratr Jaroslav jel 
pro změnu s přítelkyní a dvěma dětmi vlastně poprvé za dobu farmaření k moři, do Itálie. Při pohledu na výjev 
z Adršpachu by cynik nejspíš utrousil: A vážně po takových kratochvílích potřebují relax s přílivem a odlivem?  

Než vás Anna pustí 

na koni do terénu, 

prověří vás 

v jízdárně.

Info
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Až přijedete příště, 
budeme mít asi i lamu. 

podle všeho dokáže 
ovce chránit před vlky. 
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připravujeme. Byla to naše volba a za všemi 
sny se jít nedá, na to je život krátký. Tady 
je ale bezva, že tento sen nás spojuje a ještě 
prospívá několika zvířatům a taky lidem 
kolem nás,“ říká Jarda ml. Jeho slova 
stvrzují postřehy, které vyslechnu od Anny, 
když spolu čistíme boxy koní předtím, než 
se vrátí z pastvy, neboť přes noc je venku 
kvůli vlkům nenechávají. „Když se rodila 
jehňata a drželi jsme u nich služby,  brácha 
mě přišel ve dvě v noci střídat, i když 
měl za sebou perný den se zednickou 
lžící a lopatou a taky makal na poli. Jsem 
na bráchu hrdá. Ještě, že ho mám...“        

SEN Šlapeme podvečer cestami v okolí Horního Adršpachu a mezi stromy se vyloupne dvojice jezírek. A v nich se s živočišnou 
náruživostí ráchá stádo polodivokých koní. Nikde nikdo, jenom my, oni a vše rámuje ticho, které ruší jen čvachtající voda 
a sem tak zařehtání. Mačkáme spouště co se dá. Až později nám dochází, že na ty chvíle se nedá zapomenout do konce života.  

Hospodaří na 30 

ha travních 

porostů v režimu 

ekologického 

Fakta
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Nové značky, které vám pomohou najít to nejlepší  
kvalitní ubytování na venkově.

Venkovská turistika a agroturistika 
představuje v tuzemsku pestrou 
paletu ubytování, zážitků a programů, 
kterou stojí za to objevovat. Mnohdy 
není snadné vybrat si ze širokého 
spektra ubytovacích zařízení to, 
které by splňovalo naše představy 
a očekávání a tak oceníme přátelskou 
radu založenou na zkušenostech, či 
rozlišovací prostředky určené pro 
výběr ideální dovolené. Za tímto 
účelem Svaz venkovské turistiky 
a agroturistiky ve spolupráci 
s Ministerstvem zemědělství a dalšími 
profesními organizacemi vytvořil sérii 
značek - Dovolená na statku, Dovolená 
na venkově a Zážitky na venkově. 
Stejně jako v zahraničí, označují i u nás 

zařízení, která nabízejí certifikované 
ubytování a zážitky typické pro 
dovolenou na farmě, na statku, 
nebo ve venkovském penzionu. A co 
nám značky říkají? Značky garantují 
kvalitu v oblasti čistoty ubytovacího 
zařízení, stylového vybavení, klidného, 
venkovského prostředí a široké 
nabídky doprovodných aktivit 
a služeb, kterou pro váš snazší výběr 
osobně prověřili vyškolení komisaři. 
Výběr dovolené na farmě, na chatě, či 
v malém penzionu už bude snadný. Tak 
hurá na venkov!
Certifikovaná zařízení najdete jak 
na www.prazdninynavenkove.cz, 
tak i na internetových portálech 
turistických destinací.
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Tuto rubriku podporuje 
Ministerstvo zemědělství. 
Více na www.penziontucek.cz  
a www.eagri.cz

zemědělství 


