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Tento hfiebec se narodil v r. 1955 ve stáji
R. L. Underwooda v Texasu. Jeho otcem byl
hnûdák Buddy Dexter po Dexter, v mládí
velmi úspû‰n˘ závodní kÛÀ. Matkou Cutter
Billa byla palomino klisna Billies Silvertone po
Silvertone. Tito dva rodiãe dali v chovu 3 vy-
nikající potomky – Smutty Billa, Buddy Billa
a Cutter Billa.

Cutter Bill jako roãek zmûnil poprvé a na-
posled majitele, a to v rámci velké draÏby
Underwoodov˘ch stájí. Tamní chov byl zalo-
Ïen na linii Copper Bottom pocházející z ne
pfiíli‰ westernové Pennsylvánie. Pfiesto ‰lo
o linii natolik známou, Ïe se na draÏbû sjelo
pfies tisíc kupcÛ, mezi nimi i manÏelé Rex
a Josephine Caubleovi. Cauble jako kluk za-
ãínal sbíráním bavlny, v r. 1956 byl naftov˘m
magnátem, bankéfiem a obchodníkem s ne-
movitostmi, a jeho nov˘m koníãkem se stali
quartefii. A právû do jeho sbírky pfiibyl i Cut-
ter Bill. Nov˘ majitel – aã naprost˘ zaãáteã-
ník – si ho sám obsedl, pfiiãemÏ hlavní náplní
mladého hfiebce se stalo... pÛsobit jako pe-
piniér pro legendy jako Wimpy, Silver King ãi
Hard Twist.

Cutter Bill byl pro svÛj talent poslán do tré-
ninku ke cuttingovému jezdci Willisi Bennett-
tovi. Sezonu 1959 zakonãila dvojice titulem
Junior Cutting kÛÀ s nejvy‰‰ím poãtem bodÛ.
Za svou pûtiletou kariéru se hfiebec nakonec
dopracoval k ROMu, titulu Superior za cutting,
AQHA ‰ampion. Nasbíral 15 bodÛ v halteru
a 334 pod sedlem. Mnohem impozantnûj‰í je
ov‰em jeho sbírka titulÛ pod hlaviãkou Natio-
nal Cutting Horse Association. Tam byl svû-
tov˘m ‰ampionem za rok 1962, svûtov˘m
vice‰ampionem 1963 a v˘hercem více neÏ 35
tisíc dolarÛ.

Zvlá‰È zisk titulu v r. 1962 byl mimofiádnou
událostí, protoÏe Cutter Bill startoval proti
koním typu Senor George, Poco Lena nebo
Miss Elite. Cutter Bill se dostal do první desítky
teprve v bfieznu a rychle postupoval kupfiedu.
Nakonec potfieboval 57 startÛ a dvû tragédie,
aby se mohl stát svûtov˘m ‰ampionem. První
tragédie zasáhla nejlep‰í soupefiku King´sMi-
chelle po King´s Pistol, která neãekanû uhy-
nula na akutní zánût pobfii‰nice. Dal‰í potkala
soupefiku Poco Lena. Ta zÛstala po smrti
svéhomajitele nûkolik dní uvûznûna v pfiívûsu
mezi Arizonou a Texasem, bez vody a krmení,
a po tûÏkém zchvácení kopyt uÏ nikdy nestar-
tovala. MÛÏeme samozfiejmû namítnout, Ïe
Cutter Bill by se za jin˘ch okolností nikdy svû-
tov˘m cuttingov˘m ‰ampionem nestal. Av‰ak
uÏ o rok pozdûji dokázal i za „normálních“ okol-
ností získat titul vice‰ampona. NCHA, kdyÏ
v 36 startech nasbíral 12 785 dolarÛ (vítûzn˘
Hoppen mûl 64 startÛ!). Poslední teãkou za
sportovní kariérou Cutter Billa byl start ve finále
NCHA World Championship, kde donesl
svého majitel Caubla k historicky prvnímu ti-
tulu non-pro svûtového ‰ampiona.

Díky sportovním v˘sledkÛmbyl v polovinû 60.
let hlavním plemeníkem stáje a dostal k dispo-
zici ty nejlep‰í klisny. Zaãal se odvíjet seznam
spousty pozoruhodn˘ch v˘sledkÛ. Zajímavé
u potomkÛ Cutter Billa je, Ïe se jedná o konû
v‰estranné. Je mezi nimi spousta halterov˘ch
vítûzÛ, v˘born˘ch koní pro pleasure, cutting
nebo tfieba i lasování. Pozoruhodn˘ v˘kon za-
znamenal tfiebas i synRoyal Cutter z Royal Ida
May, roan valach nar. 1968, jenÏ se stal
v r. 1971 ‰ampionemNRCHA, a kdyÏ k tomuto
titulu pfiidal v r. 1972 i Hackamore Maturity
NRCHA a v r. 1976 vítûzství v Bridle Horse
Sweepstakes, stal se prvním drÏitelem „trojko-

runy“ v nároãné kombinaci cuttingu, reiningu
a práce s jedním kusem dobytka. Díky dcerám
a vnuãkám se z Cutter Billa stal jeden z nejv˘-
znamnûj‰ích cuttingov˘ch plemeníkÛ. Staãí
zmínit, Ïe vnuãky a vnuci nasbírali jen u NCHA
1 848 513 dolarÛ.

Samotn˘ Cutter Bill se doÏil 27 let, poté byl
pro zdravotní problémy uspán. Jeho majitel,
Rex Cauble se doÏil toho, Ïe v r. 2003 zapsala
AQHA jehomilovaného hfiebce do Sínû slávy.

Silvie Leãíková
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Atraktivní blonďák, samý sval
a šlacha, navíc s talentem pro
sport a mozkem v hlavě. Ideál
mnoha žen... ovšem v našem
případě ideál cuttingového
sportu a chovu. Palomino hře-
bec Cutter Bill.

historie quarter horse

APHA doporučuje: společná
trail ride
Nejen závodûním Ïiv je ãlovûk. Z toho
nejspí‰ vychází i American Paint Horse As-
sociation, kdyÏ sv˘m mezinárodním po-
boãkám „vfiele doporuãuje“ pofiádání
spoleãn˘ch vyjíÏdûk, kde je cílem nikoli
soupefiení a sbírání bodÛ, ale relax a dobrá
nálada. âesk˘ Paint Horse Club si pro le-
to‰ní rok zvolil termín v polovinû kvûtna,
pro nepfiízeÀ poãasí se v‰ak nakonec trail
ride uskuteãnila aÏ v polovinû ãervna.
Na zlínsk˘ ranã Na vyhlídce se sice sjelo
podstatnû míÀ lidí neÏ vloni, ale i tak to
stálo za to... 39 koní se v lese zase tak
ãasto nepotká. Klub se mohl spolehnout
na stoprocentní servis hostitelÛ, Alice
MachÛ, Milana Zbranka a t˘mu jejich „mra-
veneãkÛ“. AÈ uÏ to byly haldy jídla a dobrot
na ranãi, obãerstvení na cestû, ãi konû
k zapÛjãení pro „pû‰áky“ a pfiespolní.
A moÏná do toho servisu patfiil i fakt, Ïe
deset minut pfied odjezdem vysvitlo slunko
a vydrÏelo po cel˘ den.
Trasa na Provodov pfiedstavila okolí
ranãe opût v plné kráse. Svobodu pohybu
v lese, na loukách i pastvinách si tady
v âechách ani neuvûdomujeme; v západní
Evropû je to nûco tûÏko pfiedstavitelného.
Úãastníci Paint Trail Ridu si ji vychutnávali
zhruba pût hodin, tentokrát ve velmi de-
centním tempu.

Cutter Bill
(1955 – 1982)


