Aalstrich (r) úhoří pruh
abendländisches Pferd (s) západní kůň
Abfohlen (s) hřebení
Abortus (r) potrat
Abreiteplatz (r) opracoviště
Abreitplatz (r) opracoviště
Absces (r) absces
Abschlagen (s) odbíjení
absolute Zugkraft des Pferdes (e) absolutní tažná
síla koně
Abszess (r) hlíza
Abugress (r) abugress
Abzäumen des Pferdes (s) oduzdění koně
Abzeichen des Pferdes (s) odznaky koně
Aghil Aga (r) aghil aga
Achaltekiner Pferd (s) achaltekinský kůň
Achatiger (r) achátový hermelín
Achatscheck (r) achátový bělouš
Achterzug (r) osmispřeží
Achtgespann (s) osmispřeží
Aktion (e) akce
Albino (r) albín
Al-kham-sa al-kham-sa
allgemeine Hengstkörung (e) všeobecný výběr
hřebců
Alter der Pferde in Reitturnieren věk koní v jezdeckých soutěžích
Alter des Pferdes (s) stáří koně - způsoby určování
Altersgewichtsrennen (s) dostihy s váhami podle
stáří
Alterstimmung (e) stáří koně - způsoby určování
altitalienisches Pferd (s) staroitalský kůň
altkladruber Pferd (s) starokladrubský kůň
altspanisches Pferd (s) starošpanělský kůň
Amateur-Reiter (r) jezdec amatér
amerikanische Anspannung (e) americká zápřež
amerikanische Peitsche (e) americký bič
Amerikanischer Traber (r) americký klusák
Anaphrodisie (e) anafrodizie
Anbider (r) vazák
angebogene Stollen (e) vykované ozuby
angeborene Abzeichen des Pferdes (s) vrozené
odznaky koně
angeschmiegtes Fersebein přitisklá patní kost
Angina (e) angína
Angloaraber (r) angloarab
anglokabardiner Pferd (s) anglokabardinský kůň
Anglomanie (e) anglomanie
Anglonormanne (r) anglonormanský kůň
anglonormännischer Traber (r) anglonormanský
klusák
anglonormännisches Pferd (s) anglonormanský kůň
Anhalten (s) zádrž
Anhalten des Pferdes (s) zastavení koně
Ankaufsnummerbrand (r) výžeh nákupního čísla
Anlehnung (e) přilnutí na udidle

Anlernen zum Zug (s) zaučování koní v tahu
anseitiger Kryptorchide (r) špičák
Anspannung (e) zápřež
Anspannungspunkt (r) zápřežný bod
ansteckende Anämie der Pferde (e) nakažlivá
chudokrevnost koní
ansteckende Blutarmut (e) infekční anémie koní
ansteckende Blutarmut der Pferde (e) nakažlivá
chudokrevnost koní
ansteckender Katarrh der oberen (r) nakažlivý
katar horních cest dýchacích
Anthrax (e) antrax
Anthrax (r) sněť slezinová
Antritt (r) nákrok
Apfelschimmel (r) jablečný bělouš
Apfelung (e) grošování
arabische Halbblut Rassen und Stämme arabská
polokrevná plemena a kmeny
arabisches Halbblutpferd (s) arabský polokrevník
arabisches Pferd (s) arabský kůň
arabisches reinblütiges Pferd (s) arabský čistokrevný kůň
arabisches Vollblutpferd (s) arabský plnokrevník
Arabolipizzaner (r) arabolipicán
Arbeitspferd (s) pracovní kůň
Arbeitstempo (s) pracovní ruch
arioses Pferd (s) ariózní kůň
Arret (r) aret
Arthritis (e) artritida
Askaridase (e) askaridóza
Atlasalbino (r) atlasový albín
Aufblähen (s) nadmutí
Aufhalter (r) držák
Aufpaßzirkel für Hufbeschlag (r) podkovářské
kružítko
Aufrichten des Pferdes (s) vzpřímení koně
Aufsatzzügel (r) overšek
Aufsatzzügel přimidla
Aufzäumen (s) nauzdění koně
Ausbindezügel vyvazovací otěže
Ausgleichsrennen (s) handicap
Ausreiten des Pferdes im Rennen (s) vyjetí koně v
dostihu
Außenseiter (r) outsider
Äußeres des Pferdes (s) zevnějšek koně
Ausschreibung für Reitturniere (e) rozpis pro
jezdecké soutěže
aussitzen vysedat
austeckendes Verfohlen (s) infekční abortus
Ausweichen des Pferdes (s) vybočení koně
Auszug aus dem Zuchtbuch (r) výpis z plemenné
knihy
Avara (r) avara
Avitaminosen (e) avitaminózy
Axthieb (r) zásek
Backenriemen (r) lícnice
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Backenstück (s) lícnice
Ballen patky
"Ballon All right"(r) " balón schváleno"
"Ballon Protest "(r) " balón protest "
Ballon All right balón schváleno
Ballon Protest balón protest
Ballotade (e) balotáda
Bandage (e) bandáž
Bandagieren (s) bandážování
Bandmaß für Pferde (s) pásková míra pro koně
Bangsche Krankheit (e) Bangova nemoc
Barriere (e) bariéra
Barrierenspringen (s) bariérové skákání
Bars (r) Bars
Baschkirenpferd (s) baškirský kůň
Befall von Madenwürmern (r) oxyuriáze
Befruchtung (e) zabřeznutí
Behang (r) rousy
Beinbruch (r) zlomení kosti
bekrönt bílá korunka
belgisches Pferd (s) belgický kůň
Berberpferd (s) berberský kůň
Beschälen (s) skok
Beschälseuche (e) durina, hřebčí nákaza
Beschälwärter (r) hřebčák
Beschlagen der Pferde (s) kování koní
Beschlagnagel (r) podkovák
beschneites Pferd (r) posněžený kůň
Beschneiung (e) vločkování
Bewegungsmechanik des Pferdes (e) mechanika
pohybu koně
Bewegungsstrecken der Pferde (e) pohybové dráhy
pro koně
Bindehautentzündung des Auges (e) zánět oční
rohovky
Bitjugpferd (s) Bitjuk
Blähsucht (e) nadmutí, plynatost, tympanie, větrová
kolika
Bläschenausschlag (r) puchýřina
Blässe (e) lysina, ploska
Blaues Band (s) Modrá stuha
Blaues Band von Böhmen und Mähren (s) Modrá
stuha českomoravská
Blauschimmel (r) modrý bělouš
Bleidecke (e) olovnice
Blesse (e) lysina
Blinkers blinkers, stínidla
Blister (r) blistr
Blistern (s) blistrování
Blitzen der Stuten (s) blýskání klisen
Blümchen (e) kvítek
Bluten (s) krvácení
Bluterkrankheit (e) hemofilie, krvácivost
Blutfleckenkrankheit (e) skvrnitá nemoc, tyfus koní
Blutlinie (e) linie
Bock am Wagen (r) kozlík na voze

Bocken (s) kozlování koní
Bocksattel (r) bok, kozlíkové sedlo
Bodenrick (s) kavaleta
Bogenpeitsche (e) obloukový bič
Bohne (e) jádro, jádro zubní
Bookmaker (r) boockmaker
Bornasche Krankheit (e) bornaská choroba
Botryomykose (e) botryomykóza
Bourgogner Pferd (s) burgoňský kůň
Box (e) box
Boxstall (r) boxová stáj
Brabanter Pferd (s) brabantský kůň
Brachygnathie (e) brachygnathie
Brände der Pferde výžehy koně
Brandfuchs (r) pálený ryzák
Brandschimmel (r) pálený bělouš
Brandzeichen der Pferde (s) výpaly koně, výžehy
koně
Brandzeichen des Pferdes (s) opaly koně
Braun (r) braun, hnědák
Braunfuchs (r) hnědý ryzák
Braunschimmel (r) hnědý bělouš
Break (r) brek
Breite des Hufeisens (e) šířka podkovy
Bremse (e) fajfka
Bremsenlarven im Magen der Pferde (e) střečkovitost žaludeční
Bremsenlarven in der Nase der Pferde (e) střečkovitost nosní
Bronchialkatarrh (r) bronchitida, katar průdušek
Bronchitis (e) bronchitida
Bronzefuchs (r) bronzový ryzák
Brucellose (e) brucelóza
Bruch (r) kýla
Brunst (e) říje, žádání
Brustblatt (s) poprsnice
Brustfellentzündung (e) prsní nákaza
Brustgeschirr (s) poprsní postroj
Brustkettenhaken (r) háček pro náprsník
Brustriemen (r) podhrudník
Brustseuche (e) influenca pektorálna, prsní nákaza
Budjonn-Pferd (s) buďonnovský kůň
Bullfinch (r) bulfinč
Byerley's Turc (r) Byerly's Turc
Cadre noir (r) Cadre noir
Caprilis Methode (e) Capriliho metoda
Carpus (r) karpus
Cavalette (e) kavaleta
Cleveland-Braun (r) clevelandský kůň
Cleveländer (r) clevelandský kůň
Clydesdaler Pferd (s) clydesdalský kůň
Cob (r) cob
Conversano (r) conversano
Coupé (s) kupé
Coure (e) zaječí kost
Crack (r) crack
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