
AC GOLDEN BOY 

ZLATÁ ELEGANCE HŘEBČÍNA AMERIKA  

 Narodil se ve Velké Británii, kde také prožil prvních 6 let svého života. Jako mladý 
byl několikrát úspěšně vystaven na ruce a pak licentován pro Welsh Stud Book. 
V roce 2011 byl nabídnut na Autumn Cob Sale a tohoto žluťáka za ne zrovna malou 
částku 3.800 liber vydražil renomovaný chovatel velšských kobů i pony v typu kob 
a majitel hřebčína Tireve pan Steve Everitt. Jeho dcera, paní Danielle Everittová, 
zastává názor, že velšský kob musí být nejenom ušlechtilý a krásný, ale také dobře 
pracovně upotřebitelný, neboť pouze v práci se ukáže pravý charakter koně. S touto 
myšlenkou přistupovala i ke Golden Boyovi. Jako pětiletého ho obsedla a připravila 
na náročnou výstavní sezonu 2012. Předvedla ho v těch nejprestižnějších velšských 
výstavách, ale nikoliv na ruce, nýbrž v sedlových jezdeckých třídách. Společně 
sklidili obrovský úspěch.  

 

A.C. Golden Boy a paní Danielle Everitt 

Na výstavě v Monmouth se umístili jako třetí v Otevřené jezdecké třídě. 
Na Carmarthen WPCS Spring show bodovali hned dvakrát: ve třídě Novice welsh 
obsadili 2.místo a v Otevřené jezdecké třídě NPS skončili třetí. Na Cothi Bridge show 
vybojovali 6.místo v bohatě obsazené jezdecké třídě.  K největším úspěchům 
ale bezpochyby patří jejich výsledky v rámci série výstav National Pony Society 
(NPS) a Horse of The Year Show (HOYS).  NPS má území Velké Británie rozděleno 
na několik oblastí, ve kterých se konají kvalifikační výstavy. Podle určitého klíče pak 



ti nejlepší z nich postupují do finále.  Golden Boy s paní Danielle v oblasti 29 získal 
2. místo ve třídě Novice, kterou pro Mountain a Moorland pony sponzoruje hřebčín 
Picton. Na základě tohoto výsledku se pak kvalifikovali do finále (NPS Summer 
Championship), kde se sice neumístili na žádném dekorovaném místě, ale každý, kdo 
se do finále kvalifikuje je již považován za špičku. HOYS je, co se počtu plemen 
pony a koní týče, ještě mnohonásobně větší seriálová soutěž než NPS. Vznikla jako 
oslava zakončení jezdecké sezóny a v jejím finále se můžeme setkat až s 1.600 koňmi 
a poníky všech možných plemen. Jejich klání v různých jezdeckých třídách přihlíží 
až 65.000 diváků. Royal Welsh Show (RWS) je jednou z kvalifikačních výstav pro 
velšská plemena pony a cob na HOYS do kategorie Mountain and Moorland Ridden 
Pony of the Year. V roce 2012 na RWS do této kvalifikační třídy nastoupilo 63 
kandidátů a Golden Boy mezi nimi obsadil 11. místo.  

 

 Manžele Rotovy již v roce 2011 zaujalo video a fotogalerie Golden Boye z výše 
uvedené dražby. Hřebec si je získal nejen nádhernou žlutou barvou, kterou ve svém 
chovu preferují, ale také výjimečně modelovanou hlavou s krásným okem, která u 
kobů nejen v ČR, ale i ve světě nebývá často k vidění. KVH 153cm, výborný typ 
i mechanika pohybu udělaly z tohoto hřebce v očích manželů Rotových žhavého 
kandidáta na novou posilu hřebčína Amerika. Osobně se s ním setkali v roce 2012 
na RWS, právě při kvalifikaci na HOYS. Hřebec je svým disciplinovaným 
a vyrovnaným projevem uvnitř výstavního kruhu natolik okouzlil, že vstoupili 
v jednání s paní Danielle Everittovou. A.C.Golden Boy byl prodán manželům 
Rotovým, ale do ČR se přesunul až po ukončení výstavní sezóny 2012, což byla 
podmínka paní Danielle.  



  

 

Po příjezdu do ČR byl, vzhledem k tomu, že dosáhl vynikajících výsledků 
na prestižních britských výstavách a že již měl britskou licenci, Radou PK zařazen do 
HPK-AP.   

AC Golden Boy přináší do českého chovu nejen čistokrevných velšských plemen, 
ale i WPBr zajímavou barvu, která je v něm pevně ukotvena. U Golden Boyovy 
matky převažuje silný vliv linie hřebce Llanarth Braint (1948), zatím co u jeho otce 
žlutou barvu přinášejí rodiny dvou zajímavých klisen, a sice Tyngwndwn Beauty 
(1939) a Pantlleinau Blodwen (1920).  

Llanarth Braint je mnohonásobným šampionem 60. a 70. let jak ve třídách na ruce, 
tak i pod sedlem a v zápřeži. Zvláště v Harness třídách (speciální zápřahová třída) 
předváděl enormní mechaniku pohybu.  Vystavován byl průběžně více než 20 let. 
Historicky nejvýznamnějšího úspěchu dosáhl v roce 1969, kdy se na Royal 
Agricultural Society of England Show stal šampionem kobů a zároveň jeho potomci 
zde zvítězili ve všech ostatních kobských třídách. Ve své době byl velmi 
vyhledávaným plemeníkem. S odstupem času ho můžeme považovat za výrazného 
hřebce zlepšovatele a zástupy jeho potomků jsou široké. Jeho synové a dcery byli 
vyvezeni např. do Holandska, Francie, Kanady či Švédska, kde založili své vlastní 
odnože této slavné linie.  

Pantlleinau Blodwen je, co se výstavních úspěchů týče, samičí obdobou Llanarth 
Brainta. Do svých 4 let vyhrála 23 prvních cen. Ve věku 4 let obsadila v roce 1924 
3.místo v dospělých klisnách na RWS a porazila jako nejmladší ve třídě všechny své 



starší konkurentky. Poté změnila majitele a její život se stal ještě hektičtější, než dříve. 
Absolvovala jednu výstavu za druhou a ceny stále přibývaly.  Od roku 1924 do roku 
1933 byla pravidelně vystavována na RWS a získala 1 x první místo, 3 x druhé, 2 x 
třetí a po jednom umístění na 4., 5., 6. a 7. příčce.  

Tyngwndwn Beauty patřila ke špičkovým chovným klisnám hřebčína Tyngwndwn. 
Někteří z jejích přímých potomků i vnuků dosáhli na to nejprestižnější ocenění pro 
velšského koba - Pohár Prince velšského (George, Prince of Wales Cup ). Tato 
speciální cena je každoročně u příležitosti RWS udělována nejlepšímu velšskému 
kobovi. Domů si ji např. v roce 1963 odvezl i její syn Tyngwndwn Cream Boy, který 
se stal toho roku na RWS nejen šampionem velšských kobů (utkal se a porazil takové 
veličiny jako: Pentre Eiddwen Cometa, Llanarth Brummla, Llwynog-y-Gartha 
a další), ale získal i titul Overall šampiona. Tyngwndwn Cream Boy patří k předkům 
Golden Boye z matčiny strany.  

AC Golden Boy má ve svém původu bezpochyby mnoho slavných předků. Mimo 
těch, které jsme již představily, bychom rády zmínily ještě dvě skvělé klisny a sice 
Derwen Groten Goch (1981) a její dceru Derwen Golden Vixen (1994), prababičku 
a babičku z otcovy strany.  

Čistá hnědka krásného kaštanového odstínu bez odznaků Derwen Groten Goch, která 
je považována za prototyp klisny velšského koba, se vydala ve stopách svého 
veleúspěšného dědečka Nebo Black Magica a v rozmezí šesti let vyhrála třikrát Pohár 
Prince velšského (1986, 1990, 1992).   

Její dcera, čokoládová ryzka Derwen Golden Vixen je produktem spojení polovičních 
sourozenců, neboť oba její rodiče mají stejného otce, šampiona z uznávané linie 
Pentre Eiddwen Comet, Derwen Llwynoga. Její otec Derwen Requiem pochází 
ze stejného typu spojení jako ona, s prochováním na Nebo Black Magica. V mládí 
sice byla vystavována, ale nezazářila tak, jako její matka. Vyklubala se z ní ovšem 
vynikající chovná klisna hřebčína Brynithon a od svých 3 let byla stále připouštěna 
jediným hřebcem - Thorneyside the Terminator. Z tohoto spojení vzešlo více jak 10 
pravých sourozenců, včetně otce Golden Boye - hřebce Brynithon Royal Knighta. 
Rodina této klisny získala mnohé úspěchy na těch největších velšských výstavách a k 
těm nejlepším reprezentantům rodiny patří: Brynithon Royal Knight, Brynithon 
Royal Duchess, Brynithon Royal Diplomat, Brynithon Royal King.  

AC Golden Boy je rozhodně perspektivní plemeník. Může se velice dobře uplatnit 
nejen v čistokrevném chovu, ale díky svým výborným pracovním vlastnostem se mu 
otvírají dveře i v chovu WPBr.  
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