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Príloha č.2 – Národný žrebčín  Kladruby nad Labem

Najstaršie vyobrazenie žrebčína Kladruby nad Labem z r.1688

Zachytenie žrebčína po požiary /v r. 1757/



Letecký pohľad na Národný žrebčín Kladruby nad Labem v súčastnosti
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Príloha č.4 – Frederico Grisone 

Kontroverzné zubadlá



Príloha č.5 – Antoine Pluvinel de la Baume



Príloha č.6 – Práca v pilárach

Práca v pilárach- minulosť

Práca v pilárach- súčasnosť 



Príloha č.7 – Ludvik XIII. s  Richelieu



Príloha č.8 –William Cavendish



Príloha č.9- Francoise Robichon de la Guerniere



Príloha č.10 – Cadre Noir v Saumure



Príloha č.11 –Baucher 



Príloha č.12 - Alexis L´Hotte



Príloha č.13 – Spanische Reitschule Viedeň



Príloha č.14 – Real Escuela Andaluza der Arte Escula v Jereze



Príloha č.15 – Frederico Caprilli



Príloha č.16 – Akadémia Hranice pri Morave



Príloha č.17 – Zoznam československej hipologickej literatúry

Jazdecká a hipologická literatúra

Rok Dielo

1921 Príručná kniha o jazde koňmo (l. Groeschl)

1922 O výcviku jazdy sokolskej, oddielové povely na jazdiarňach a terénoch (V. Čekan)

Výcvik jazdeckého koňa (F.Fouska)

1925 Nauka o koni (A.Lechner)

1926 O jazde koňmo a vozmo (J.Jahoda, Dr.K.Sejkora)

1930 Výcvik jazdca a koňa (E.Škvára)

Šport koňmo (A.Tejkal)

1935 Terénne a skokové jazdenie (J.Dobeš)

1936 Abecesa sokolského jazdca (R.Šimáček)

1946 Príručka pre cvičiteľov a jazdcov na koni (J.Týfa)

Zajatá krása (Dr.Šulc)

1947 Výcvik sokolského jazdectva (Dr.Č. Matouš)

Československí drezúristi v zahraničí 1924-1947 (J.Pitlík)

1955 Jazda na koni (Adámek, Firbis, Pitlík)

1956 S koňom cez prekážky (J.Dobeš)

Pre usporiadateľov jazdeckých pretekov (V. Danielovský)

1958 Špeciálna zootechnika (akad.K.Koubek a kol.)

1964 Výcvik začiatočníkov v jazde na koni

1966 75 rokov jazdectva v ČSSR (Neumann, Vilimovský)

Základný výcvik v jazde na koni (metod. list)

1967 Pokyny pre výcvik remont (metod. list)

1968 20rokov majstrovstiev republiky v jazde na koni (Neumann, Vilimovský)

1969 Návrat na pastviny (Neumann)

Pokyny pre výcvik jazdeckých koní- prijazdenosť do stupňa S (metod.list)

Tisíc a jeden skok (J.Pávek)

Veľká pardubická steeplechase (M.Svoboda)

1970 Sila a krása (J.Dušek, J.Humpál)

Najťažší dostih kontinentu (J.Janouch, Č.Řehoř)

Príručka pre cvičiteľov a trénerov III.triedy (F.Hoza, P.Neumann, Z.Vilimovský)

Základný výcvik v jazde na koni (metod.list)



1971 Československý terminologický slovník z chovu koní (J.Kopecký a kol.)

1972 Psychológia koňa (J.Klement)

Kôň a jazdec vo výcviku (J.Dobeš)

Základy športového jazdenia na koni (L.Popluhár)

Čo chcete vedieť o Veľkej pardubickej (J.Pávek, M.Krepa)

Abeceda jazdca- základné pojmy (P.Neumann a kol.)

Po stopách koní (J.Volf)

1974 Príprava drezúrneho koňa (Z.Teplý-skripta)

Povelová technika na jazdiarni (J.Novosad)

Od štartu do cieľa (V.David)

1975 Základy stavby parkúrov (Ing. Rotkovský)

1976 Základný výcvik v jazde na koni (V.Klapal)

1977 Jazdecký a dostihový šport 

Výcvik jazdca a koňa skokana (J.Dobeš, V.Breiský)

1978 10 rokov preborov ČSR v jazde n akoni (P.Neumann)

30 rokov majstrovstiev republiky v jazde na koni (Z.Vilimovský)

1979 Psychológia koňa (J.Klement)

1980 Usporiadavanie jazdeckých pretekov (P.Neumann, Ing.J. Žižka)

Biele kone starokladrubské (N.Záliš)

1984 Rozhovory o drezúre (N.Záliš)
Zdroj:P. Neumann, Z. Vilimovský (1981)



Príloha č.18 -  František Šembera



Príloha č.19 – Kapitán Emanuel Thiel



Príloha č.20 – Pluchovník František Lechner



Príloha č.21 – Vlasta Kadlecová


