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a jméno autora

BP/

DP
Název práce

2010 - 

Kotková Gabriela BP Chov Shagya araba v České republice a ve světě

Mandysová Kateřina BP

Porovnání způsobů tréninků rovinových a překážkových 

dostihových koní

Zelinková Lenka BP Současný stav chovu Moravského teplokrevníka v ČR

2000-2009

Andrýsková Simona BP Odchov a dostihová příprava hříbat Anglického plnokrevníka

Bunczuk Agnieszka DP

Historie a současnost chovu arabského koně v Janowě 

Podlaském

Culek Josef BP Chov a využití plemen pony v ČR

Cvrčková Romana BP

Podíl krve německých plemen a jejich vliv na českého 

teplokrevníka

Doležal Marek BP Chov achaltekinských koní

Hanušová Eliška BP

Typologie a chovatelská analýza achaltekinského koně 

chovaného v ČR

Hájková Jitka DP Současný stav chovu Huculského koně v ČR a na farmě Cunkov 2x

Hesová Marie BP

Výsledky plemeniotby anglického plnokrevníka v 

československém a českém chovu

Holá Hana BP

Testační odchov hřebečků českého teplokrevníka ve 

vybraných odchovnách

Holíková Lucie DP

Porovnání úrovně chovu koní u soukromých chovatelů okresu 

PZ

Horáčková Jana BP Současný stav chovu plemen pony v ČR

Horáková Kateřina BP

Zhodnocení růstu chladnokrevných hřebečků v testačních 

odchovnách

Housová Anna BP Chov isabel v ČR

Hruška Libor BP Pracovní využití koní v tahu

Hučko Martin DP Adaptace koní na sociální stres

Hudetzová Kateřina DP Porovnání strakaté a klasické formy huculských koní

Jahodová Hana BP

Typologická a chovatelská analýza starokladrubských běloušů 

chovaných v NH Kladruby

Jermoljevová Soňa DP

Specifikace plemenného standardu českomoravského 

belgického koně

Karbanová Zdeňka BP Význam a úloha koně v antice

Kocourková Hana DP Analýza současného stavu v chovu koní na okrese Litoměřice

Knothová Hedvika BP

Vývoj dostihů a jejich současný stav v prostředí Karlovarského 

dostihového závodiště

Kodešová Romana BP

Vliv vybraných faktorů na výsledný čas v překážkových 

dostizích DZ Pardubice

Kosová Martina DP

Exteriérová analýza populace norického koně v České 

republice



Krajčová Noemi DP

Zhodnocení úspěšnosti importovaných francouzských klisen 

A1/1 na dráze a v chovu

Král Pavel DP

Charakteristika populace osla somálského (Equus africanus 

somalicus) u nás a ve světě

Kubičková Jana BP Chov českého teplokrevníka v jihočeské oblasti

Kutilová Petra DP

Biometrická a chovatelská analýza haflingského koně 

chovaného v ČR

Matoušová-Malbohanová ZitaDP Hov koní v Hucul Clubu a jeho ekonomika

Michalová Radka BP

Podmínky kvaliotního odchovu hříbat od odstavu do zařazení 

do výcviku

Michálková Markéta DP Růstová intenzita a typologie plemene Shagya-arab

Nádvorníková Věra DP

Srovnání chovných stád huculských koní z různých oblastí 

chovu

Nápravníková Eva BP Chov Shagya-araba v ČR

Nesvadba Martin BP Historie a současný stav chovu fríských koní u nás a ve světě

Norek Jan BP Historie a současnost chovu huculského koně na našem území

Nová Lucie DP

Vliv věku a dosažených výsledků matek na výkonnost 

potomstva na dostihové dráze

Padevětová Vladimíra, Bc.DP

Porovnání chovu starokladrubského koně v privátních chovech 

a v NH Kladruby n. L.

Pelnářová Lucie BP Chov plemene velšský cob u nás a ve světě 2x

Prunerová jitka BP Chov koně převalského v české republice

Rychtářová Jana BP

Výskyt endoparazitóz u sporotvních koní z vybraných 

privátních chovů

Slámová Kateřina DP

Srovnávací studie herního chování domestikovaného a 

priomitivního koně

Sokolová jitka BP Historie a současnost distančního ježdění

Stajnokovičová Ljuba BP Současný stav chovu koní na Českolipsku

Svobodová Dagmar DP

Celkové hodnocení chovu kladrubského bělouše v hřebčíně 

Favory

Šarochová Petra BP Současný stav chovu plemene Shetlandský pony v ČR

Šátková Markéte BP Parkurové soutěže CSIO v ČR

Šír Jiří BP Historie orby koňmi a její soutěže v současnosti

Švestková Dana DP

Porovnání reprodukčních ukazatelů mezi různými plemeny 

koní

Tošovská Zuzana BP Pracovní využití koní v tahu

Truksa Roman BP Význam a využití tažné síly koně v lesním hospodářství

Vít Jiří DP Chov chladnokrevných koní v ČR

1990 - 1999

Bonevová Denisa DP Zhodnocení potomstva po plnokrevném hřebci Harlow v ČR

Frouzová Lenka DP

Hodnocení reprodukčních ukazatelů českého teplokrevníka v 

hřebčínech Albertovec a měník

Heybergerová Lenka DP Hodnocení chovu kladrubského bělouše za léte 1965 - 1989 2x

Hofmanová Daniela DP Hodnocení výkonnosti skokových koní a jezdců

Hrouzková Leona DP Význam kritéria mladých koní v kontrole užitkovosti

Hulínská Olga DP Příspěvek k problematice A1/1 v hřebčíně Napajedla



Hulmánková Markéta DP

Chovatelská a ekonomická analýza pecínovského chovu ČT v 

současných podmínkách

Krausová Jiřina DP

Chov českomoravského belgického koně v oblasti Zemského 

hřebčince Tlumačov

Lukešová Marta DP Kmen Gidran a jeho uplatnění v chovu českého teplokrevníka 2x

Mrkvičková Michaela DP

Hodnocení úspěšnosti importovaných koní A1/1 na dráze a v 

chovu

Muller josef DP Polymorfismus anonymních sekvencí DNA u koní

Palečková Iva DP Analýza populace chladnokrevných koní v ČR

Pěchouček Milan DP

Vyhodnocení sportovních koní vybraných jezdeckých oddílů v 

Praze 2x

Pinčiarová Michaela DP Porovnání výkonnosti hřebců a valachů

Polášková Irena DP

Zhodnocení populační kvality importovaných plnokrevných 

hřebců Tamerino a Assisi del Santo v chovu hřebčína Xaverov

Průcha Lukáš DP

Vznik a vývoj českomoravského belgického koně v Čechách a 

na Moravě

Sikorová Renata DP

Hodnocení výsledků chovu anglického plnokrevníka u 

vybraných chovatelů 2x

Šebková naděžda DP

Hodnocení reprodukčních ukazatelů v chovném stádě klisen 

A1/1 hřebčín Mimoň

Vašíčková Dagmar DP Příspěvek k problematice aplikované etologie u koní 2x

Vígh Andrea DP Hodnocení výkonnosti importovaných klusáků v ČSFR 2x

Vinšová Soňa DP

Porovnání výsledků v chovu A1/1 po hřebcích Donegal a Dara 

Monarch

Vorlíčková Romana DP

Hodnocení porodů A1/1klisen vzhledem k ročnímu a dennímu 

období a sledování životních projevů hříbat po narození

Zahrádka Jiří DP

Zhodnocení vlivu plemnenného hřebce Norbert na chov A1/1 

a A1/2 2x

Žáková Milada DP Rozbor chovu anglického plnokrevníka v ČSFR 2x

1980 - 1989

Bazalová Zuzana DP Vliv Hannoverských hřebců na kladrubské polokrevné stádo

Berková Tamara DP

Srovnání plnokrevných plemenných hřebců Koroka a Libanona 

podle jejich plodnosti a výkonnosti potomstva v rovinných a 

překážkových dostizích

Branbergerová AndreaDP

Rozbor růstových ukazatelů hříbat A1/1 státního statku 

Zákupy

Čížek Jaroslav DP Rozbor struktury stáda koní v Západočeském kraji 2x

Eichler Viktor DP

Hodnocení současného stavu základního stáda klisen 

rozmnožovacího chovu anglického plnokrevníka hřebčína 

Ludvíkov Státního statku Frýdlant v Čechách

Holík Jiří DP

Rozbor chovu anglického plnokrevníka na státním statku 

Benešov

Hudec Jiří DP

Posouzení plemenného hřebce Behistouna v ćhovu anglického 

plnokrevníka v ČSSR

Jelínek Zbyněk DP Rozbor stáda teploklrevných koní



Kolečko Václav DP

Hodnocení výsledků chovu anglického plnokrevníka u 

vybraných chovatelů 2x

Kliková Jana DP

Chov chladnokrevníka v ČSR a jeho využití v lesním 

hospodářství 2x

Kučerová Yvona DP Rozbor chovu a využití koní na školním statku Hořovice 2x

Kunát Jiří DP

Rozbor chovu chladnokrevných koní v podmínkách 

východočeských státních lesů 2x

Luka Václav DP

Posouzení jednotlivých kriterií pro odhad výkonnosti 

anglického plnokrevníka podle výsledku u napajedelských 

produktů vydražených v letech 1972-78

Luknišová Agáta DP

Hodnocení úrovně chovu a plemenářské práce ve stádě 

teplokrevníka v PP Kladruby

Muhlbachová GabrielaDP Rozbor chovu koní ve velkovýkrmnách Třeboň 2x

Moravcová Lucie DP

Vliv anglického plnokrevníka na kladrubské polokrevné stádo v 

letech 1918 - 1980

Mikulová Alena DP

Hodnocení vztahu exterieru a výkonnosti u tříletých anglických 

plnokrevných koní

Nováková Jaromíra DP Zvyšování účinnosti selekce v chovu koní

Novotný Vladimír DP

Rozbor chovu koní na státním statku Benešov a jeho vliv na 

zemský chov okresu

Pachl Vladimír DP

Využití chladnokrevných koní pro potřeby lesního 

hospodářství v severočeském kraji

Petrtýl Ivan DP Chov koní na státním statku n. p. Vítkov 2x

Piskovská Marcela DP

Působení a vliv klasických polokrevných hřebců na polokrevné 

stádo v hřebčíně Kladruby n. Labem od roku 1918

Pohanka Ladislav DP

Zhodnocení plemeníků dovezených z Anglie v roce 1968 Royal 

David a Court Gift

Pospíšilová Zdenka DP

Vývoj polokrevného stáda klisen v PP Kladruby n. Labem z 

hlediska základních tělesných rozměrů v souvislosti s púodílem 

krve jednotlivých plemen 2x

Pravcová Hana DP

Rozbor současného stavu a perspektiv chovu sporotvních a 

hospodářsky využitelných koní ve středočeském kraji 2x

Sližová Renata DP

Hodnocení napajedelského chovu podle výsledků v klasických 

dostizích 2x

Smetanová Michaela DP

Současný stav a předpoklady produkce hospodářských a 

sportovních koní vy východočeském kraji 2x

Soukup jiří DP

Hodnocení vlivu stáří plemeníka A1/1 na výkonnost potomků 

na dostihové dráze ve stáří tří let

Šimek Jaroslav DP

Srovnání plnokrevných plemenných hřebců Donalda, Silvera a 

Koroka podle výkonnosti jejich potomků v rovinných i 

překážkových dostizích

Šindler Jiří DP Chov klusáka v ČSSR 2x

Švecová Lenka DP

Zhodnocení novelizované ČSN 46 6310 "Plemenní koně" pro 

zvyšování účinnosti genetických odhadů

Váňa Jaroslav DP

Zhodnocení dostihových časů československých vítězů A1/1 v 

letech 1985 a86 a posouzení možnosti jejich využití pro selekci 

v chovu anglického plnokrevníka 2x



Vondráček Luboš DP

Vyhodnocení výkonnosti potomstva plemeníků vybraných 

polokrevných kmenů ve sportovních soutěžích v etapě let 

1985-87

Vyklická dagmar DP

Podklady k určování chovné hodnoty klisen anglického 

plnokrevníka

1970-1979

Berka Jan DP

Působení plemenných hřebců kmene Furioso na moravě za 

posledních deste let a perspektivy jejich využití v našem chovu 

koní

Blecha Petr DP Současný stav a perspektivy využití koní v lesním hospodářství

Buček Vít DP

Zhodnocení různých systémů všestranných zkoušek 

výkonnosti koní a jejich provádění v SPÚ

David Petr DP

Využití anglických plnokrevných hřebců v základním stádě a 

pro produkci sportovních koní v PP Kladruby nad Labem v 

letech 1934-70

Drábek Josef DP

Vývoj a morfologické ukazatele regenerovaného 

starokladrubského vraníka

Částková Alena DP

Rozbor výkonnostního potenciálu sportovních koní jezdeckého 

oddílu Slavoj Karlovy Vary a jeho ekonomiky - se zaměřením 

na další rozvoj jezdeckého sportu

Fictum Karel DP

Rozbor chovu chladnokrevných koní na plemenářském 

hospodářství Ostřetín státních lesů Žlutice se zaměřením na 

působnost plemenného hřebce 1772 Bridl

Friedmanová Eliška DP

Posuďte anglického plnokrevného hřebce Zapada (Element- 

Zadača) podle jeho exteriéru, původu a dosavadního 

potomstva i v polokrevném chovu v LZD Rozvoj Posázaví v 

Jílovém u Prahy

Hašková Ivana DP

Příspěvek k realizaci koncepce kvalitního rozvoje chovu koní v 

ČSR z plemenářského hlediska

Havránek František DP

Stupeň příbuzenské plemenitby ve stádu koní převalského z 

chovu zoologické zahrady v Praze

hemský Milan DP

Zhodnocení vývoje a současného stavu stáda kladrubských 

běloušů v PP Kladruby n. Labem

Holcová Marie DP

Metoda treninku dvouletých a tříletých koní používaná 

trenérem Maškem na státním závodišti v Chuchli

Hornerová Lydie DP

Posouzení anglického polokrevného hřebce 15 Furioso XLIII-11 

podle jeho exteriéru, původu a dosavadního potomstva v JZD 

Rozvoj Posázaví v Jílovém u Prahy

Hošek Michal DP

Odhad plemenné hodnoty anglických plnokrevných hřebců 

Royal david, Court Gift, Norbert

Hrabovský Ivan DP

Rozbor anglického polokrevného stáda koní kmene Furioso v 

hřebčíně Motěšice v r. 1977

jandová Jana DP

Aklimatizace anglických plnokrevných klisen importovaných ze 

SSSR a jejich uplatnění na dostihové dráze a v našem chovu 

plnokrevníka



Kocourek Břetislav DP

Hodnocení hřebce 2744 Shagya XV-6 na základě původu, 

exteriéru a kvality dcer zapsaných do plemenné knihy a synů 

zakoupených a zařazených do chovu 2x

kotrbová Olga DP

Plemenná hodnota hřebců v plemenářském podniku Kladruby 

n. L.

Krásenská Andrea DP

Vývoj a stav zemského chovu koní v oblasti PP Kladruby n. L. v 

letech 1961-70

Krommer Evžen DP

Průzkum současného chovu koní v západočeském kraji a 

zajištění chvoné hodnoty tam působívích plemeníků 2x

Křepelka jiří DP Temperament a charakter koně jako faktor jeho výkonnosti

Kučera Jiří DP

Rozbor výkonnostního potenciálu sportovních koní jezdeckého 

oddílu socialistického svazu mládeže v Morafvanech a jeho 

ekonomiky se zaměřením na další rozvoj jezdeckého sportu 2x

Kurková Miloslava DP

Rozbor stáda lipicánů chovaných v PP Topolčianky a srovnání 

dnešního stáda se stádem v roce 1925

Lelek Petr DP

Chov anglického plnokrevníka ve státním statku Mšeno a 

Velkovýkrmně Mimoň

Majzlík Ivan DP Krevní výstavba polokrevného stáda koní PP Albertovec

Mach František DP

Zhodnocení působnosti hřebce 2744 Shagya-XV-6 v zemském 

chovu se zaměřením na produkci sportovních koní 2x

Mareš karel DP Nástin koncepce rozvoje chovu koní ve východočeském kraji

Meloun Jiří DP

Zhodnocení působnosti plnokrevného hřebce Diadema v PP 

Kladruby n. L. pro produkci sportovních koní, základní stádo a 

zemský chov

Mihulková Ludmila DP

Vývoj a stav zemského chovu koní v oblasti PP Kladruby n. L. v 

letech 1961-70

Mottl Ivan DP Způsoby hodnocení a klasifikace dostihových koní

Nágr Václav DP Metody kontroly dědičnosti v chovu anglického plnokrevníka

Pechar Jaroslav DP

Rozvoj polokrevného stáda koní a perspektivy dalšího chovu v 

JZD Rozvoj Posázaví - podnik 50. výročí vzniku KSČ

Pellar Jan DP

Vyjádření sportovní hodnoty potomstva hřebců z 

plemenářských podniků Kladruby nad Labem a Albertovec

Petřík František DP

Rozbor a perspektivy chovu plaváků a isabell v plemenářském 

hospodářství Lípa a v oblasti PP Kladruby n. L.

Pihera Alois DP

Zhodnocení tělesné stavby anglického plnokrevníka 

kladrubského chovu a jeho srovnání s chovem v PP Albertovec 

a SPÚ Horní Motěšice 2x

Plachý Jiří DP

Vztah mezi datem narození, stářím při prvém startu v dostihu 

u dvouletých plnokrevných koní a jejich využitím ve 

výkonnostních zkouškách



Pokorný Milan DP

Rozbor a perspektiva chovu koní v okrese Benešov se 

zaměřením na perspektivu dalšího chovu na státních statcích

Polák Karel DP Rozbor a perspektiva chovu koní v okrese Praha- západ

Pospíchalová Hana DP Spektrum mastných kyselin v mléce klisen

Ransdorfová Jindřiška DP

Rozbor chovu koní na okrese benešov a perspektivy dalšího 

chovu koní v JZD, Mezinárodní aukce sportovních koní v 

Benešově se zaměřením na zemský chov

Sellnerová Jana DP

Vliv způsobu treninku a krmení na výkonnost anglického 

plnokrevníka

Semerád Josef DP Temperament a charakter koně jako faktor jeho výkonnosti

Slabý Jan DP

Využití výkonnostních zkoušek teplokrevných koní ke kontrole 

užitkovosti

Sládková naděžda DP

Odhad genetického přínosu plemeníků potomkům ve stádě 

starokladrubského vraníka

Sobotková Helena DP

Podíl hřebců linie Favory na rozšíření krevní základny stáda 

kladrubských běloušů

Součková Věra DP

Studie o vývinu hříbat, jejich výcviku, zootechnickém 

posouzeníé stáda a ekonomické zhodnocení na hříbárnách 

Osinalice a Tajná

Trubač Jan DP

Rozbor plemenného stáda teplokrevných koní hřebčína 

Netolice 2x

Velen Luděk DP

Rozbor stáda koní na plemenářském hospodářství státního 

statku Dubá a perspektiva dalšího rozvoje chovu

Vrhelová Jana DP

Rozbor hnědého anglického plnokrevného stáda kmene 

Furioso v Kladrubech n. L. v letech 45-69

Ždimera Petr DP

Zhodnocení vývoje teplokrevného chovu koní v plemenářském 

podniku Netolice

1960-1969

Bozděch zdeněk DP

Rozbor plemenné hodnoty anglických plnokrevných hřebců 

Deux pour Cent, L Amiral, Astyanax, importovaných k nám z 

Francie

Březinová Libuše, Ing. DSP Využití starokladrubských hřebců v zemském chovu

Coufal františek DP

Různé metody plemenitby a jejich uplatnění v našem chovu 

koní

Jandourek Ludvík DP Rozbor produkce sportovních koní v PP Kladruby n. Labem

klauz Antonín DP Rozbor metody odchovu hříbat

Koláček Karel DP

Zhodnocení metod odchovu hříbat v hřebčíně Pecínov a 

možnost aplikace na jiných zemědělských objektech 2x

Kopecká Marie DP

Zajištění obratu stáda a odchovu hříbat na okresech jablonec 

n. N. a Liberec 2x

Kreysová Jana DP

Rozbor původu, exterieru a výkonnosti stáda čistého araba v 

Plemenářském podniku Topolčianky 2x

Machajdíková Ivana DP

Zhodnocení anglických plnokrevných klisen dovezených z 

Francie podle původu, exteriéru a potomstva



Matouš Evald DP

Zajištění krmivové základny v podmínkách sdruženého 

odchovu hříbat na státních statcích a JZD

Musilová Bohuslava DP

Vliv intenzity tréninku a využití dvouletých plnokrevných koní 

v dostizích a vliv na jejich výkonnost ve třech a dalších letech 

stáří

Plachý jíří Dp

Rozbor současného stavu boční linie Furioso XIV a návrh 

dalšího plemenářského postupu k jejímu využití

Polák Václav DP Zaučování koní v tahu

Poplštejn Jan DP

Zhodnocení metod odchovu hříbat v hříbárně Pecínov a 

možnosti aplikace na jiných zemědělských objektech

Staňková Alena DP Zhodnocení chovu klusáka v Československu

Sahulová Olga DP

Zhodnocení různých systémů všestranných zkoušek 

výkonnosti koní a jejich provádění v SPÚ

Suchánek Rudolf DP

Projekt přeměny hříbárny státního statku Libouchec v 

Knínicích, okr. Ústí n. L. na společnou odchovnu hříbat okresů 

Ústí n. L. a Děčín

Sládečková-kocková VlastaDP Kvantitativní zhodnocení plnokrevných stád v ČSSR 2x

Šlechta Petr DP

Velkovýrobní formy odchovu hříbat a jejich výhody proti 

formám malovýrobním 2x

Techniková Naděžda DP

Zhodnocení kvantity a kvality chovu koně teplokrevného a 

chaldnokrevného v okrese Česká Lípa

Vovsová Růžena DP Zhodnocení kmenového hřebce Furioso XXXIX 2x

Zahrádka jiří DP

Rozbor plemenné hodnoty hřebce Quoniam jako kmenového 

plemeníka v SPÚ Albertovec 2x


