
Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté. 

Chovatelský den je pro Zemský hřebčinec Tlumačov pomyslným „silvestrem“. Naše chovatelská práce 

má v průběhu každého roku různé milníky, jako jsou např. třídění, svody, výkonnostní zkoušky, 

předvýběry, testy, výstavy a přehlídky, ale chovatelský den je vrcholem a skutečně pomyslným koncem 

starého a začátkem nového roku a je jedno jestli to datum se nachází na konci měsíce června nebo na 

začátku měsíce července. Chovatelský den je tedy pro nás v Tlumačově tím dnem s velkým „D“. Je to 

den, kdy se otevírají brány všech tří hlavních vstupů a vjezdů do centrální části historického dvora a 

hřebčinec je tak otevřen široké chovatelské i laické veřejnosti. Je to den, kdy k nám proudí nejen stovky, 

ale po zkušenosti minulého roku mohu říct i tisíce návštěvníků. 

Chovatelský den je ale na druhou stranu stále jen „slabým“ odvarem slavné historie Jezdeckých dní v 

Tlumačově, které přitahovaly pozornost nejen stovek a tisícovek, ale i desítek tisíc návštěvníků. Rád 

jsem v tomto směru navázal na práci svých předchůdců a chtěl bych jim tímto za veškerou práci 

v minulosti pro Zemský hřebčinec Tlumačov poděkovat a zároveň vyslovit přání a povzbuzení pro nás 

pro všechny, co Tlumačovu společně fandíme, aby se časem ze „slabého“ odvaru stal silný a chutný 

nápoj. 

Co říci ke koním, k dalším plánům a na závěr? Tlumačov se rozjel. Na Buňově vznikla opět po dlouhých 

létech odchovna chladnokrevných hřebečků, v minulém roce jsme rozšířili počet licentovaných 

plemenných hřebců plemene ČT o další hřebce z vlastního odchovu, uzavřeli jsme spolupráci s jedním 

z nejlepších jezdců a trenérů parkurových koní v ČR, opravili jsme krytou jezdeckou halu a stali se tak 

centrem výcviku jezdeckých koní Zlínského kraje. Sami jezdíme po závodech a sportovně testujeme 

mladé hřebce v Kritériích mladých koní. Jako první v ČR jsme v minulém roce úspěšně prodali čtyři   

3-leté hřebce formou e-aukce. Na tento úspěch se sice nepodařilo v tomto roce navázat, ale již 

začínáme pracovat na další inovaci této formy prodeje našich hřebců. Reprezentujeme Českou 

republiku v zahraničí na výstavách a přehlídkách. 

V tomto roce dojde k historickému okamžiku. Zemský hřebčinec Tlumačov se stane na dlouhé období 

zázemím a to nejen pro ustájení, ale hlavně i pro výcvik služebních koní Odboru služební hipologie 

Krajského ředitelství Zlín Policie ČR.  

Na závěr bych chtěl tímto vám všem návštěvníkům Chovatelské dne poděkovat za to, že jste si udělali 

čas a přišli podpořit svou účastí naši akci a popřát vám příjemné prožití celého dne.  

ředitel hřebčince  

Ing. David Olejníček 

 


