
INFORMČANÍ FORMULÁŘ PRO KATALOG HŘEBCŮ 2017 – JEZDCI.CZ 

Jméno hřebce: 1901  DIAMANT 424    Rok narození:  1993 

Plemeno:  connemara - pony    Barva: tmavý hnědák 

Sportovní výkonnost: drezura S + skoky T 

Chovatel: Alfred Dorfler - Německo 

Majitel: Grunthal Petr 

Kontaktní údaje: Ing.Pavlisová Michala, Straškov 32, 411 84 

 

Otec:  

  Carna Dun  Little Heaven 

     Double Dun 

 Diamond Rum  Clenlo Biddy  Carna Bobby 

     Orphan Star 
 

Matka: 

 
 Golden  Ben Letery 

     Bally Donellan 

 Lovelybellis  Little Beauty  Ceileog 

     Lady 
 

Doplňující informace k hřebci:  

Exkluzivní  hřebec s vynikající vlastní výkonností / skoky T a drezura S / účastník mnoha zahraničních a 
mezinárodních skokových i drezurních závodů – CSIOP a CDIP, Mistrovství Evropy pony v drezuře . 
Tento hřebec  vyniká mechanikou pohybu, jezditelností, pracovitostí , ale především charakterem. 

Byl zakoupen z Německa  ve svých 15-ti letech  v roce 2008. Do roku 2013 aktivně  startoval ve 
skokových soutěží do 125 cm a drezurních soutěží do stupně S.  Úspěšně reprezentoval na MČR pony 
jak v drezuře tak i ve skákání. 

V Německu byl zařazen do plemenitby ve 3 letech v roce 1997 do hlavní plem.knihy 
Kleinpferdezuchter Bayerns – malého jezdeckého koně , následně do PK  německého jezdeckého 
ponyho. Zároveň působil v německé PK connemara.  Nejvíce potomků zanechal v době svého 



působení v Německu od svých 3 let. Doposud zde působí v chovu mnoho jeho potomků.  V listopadu 
roku 2000 převzal jeho chovatel Adolf Dorfler pro Diamanta na výstavě  v Mnichově Zlatou medaili za 
nejlepšího plemenného hřebce z rukou  Bavorského ministerského předsedy. 

V roce 2017 působí již 5.sezónu v přirozené plemenitbě v areálu JS U ryzáčka, Straškov-Vodochody 
21, Česká republika. Pro tuto sezónu nově k dispozici mražené sperma / 1 dávka 3500,-Kč / 150,-€ /. 
Připouštěcí poplatek : 5000,- + 2000,- doplatek při zjištění březosti – celkem 7000,-Kč / 300,-€ / . 

Nabízíme veškerý servis pro majitele klisen / ustájení, zjištění březosti/. 

Původ : www.webpedigrees.com/pedigree.php?nid=698324 

Kontaktní informace : Ing.Pavlisová , tel. +420 775 177 102,  e-mail: u.ryzacka@gmail.com, 
www.uryzacka.cz,  http://www.facebook.com/Diamant424 

 

 


