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Božena Kutálová 

životopis 

 

 Paní Božena Kutálová se narodila v prosinci roku 1923 ve Vysokém Mýtě.  

S rodiči vyrůstala jako jediné dítě v budově vysokomýtského pivovaru. Maminka paní Kutálové byla 

ženou v domácnosti, a tatínek byl nejdříve účetním v Měšťanském pivovaru a později na stejném 

místě dělal správce.  

 Od dětství měla naše pamětnice mnoho zájmů, navštěvovala baletní kroužek, Sokol, četla 

literaturu, hrála na klavír a zamilovala se také do skautingu. Jednou z největších vzpomínek 

z dětství paní Kutálové je chvíle, kdy na vysokomýtském náměstí vítala prezidenta Tomáše Garrigua 

Masaryka. Dodnes na tento moment vzpomíná s úsměvem. 

 Paní Kutálová se jako mladistvá setkala také s Jaroslavem Seifertem, podle paní Kutálové jí 

bylo kolem 17-18 let. Paní Kutálová měla číst tehdy verše regionálního básníka pana Krejčího, 

samotné se jí báseň nelíbila, ostýchala se proto přečíst tyto verše panu Seifertovi. Nebylo to podle 

ní příjemné, ale prý se také nedalo nic dělat, takže mu verše přednesla. Jaroslav Seifert jen pokýval 

hlavou, bez připomínek. Paní Kutálové se přednes nijak nelíbil, takže se očividně nelíbil ani panu 

Seifertovi. Nejoblíbenějším básníkem paní Kutálové byl Jan Neruda, obzvláště sbírka Hřbitovní kvítí. 

 Po gymnáziu bylo snem paní Kutálové studovat medicínu. Ačkoliv se narodila v roce 1923, 

do první třídy nastoupila s ročníkem 1924, který byl podle ní nešťastný, protože měl sloužit jako 

pracovní síla pro nacistický režim. Během války se paní Kutálová starala o raněné v Divoké Šárce 

v Praze. Medicínu však nakonec studovat začala, avšak studium nedokončila, protože se jí stal úraz 

na kole a také proto, že brzy potkala svou životní lásku Karla Kutála. Vzpomínkou na léta na vysoké 

škole je paní Kutálové dodnes její index, ve kterém má také razítko jednoho ze svých profesorů – 

generála Heliodora Píky. 

 Manželé Kutálovi na začátku 50. let odešli za prací do pohraničí, kde měl manžel naší 

pamětnice dozorovat na jatkách. Tato práce se mu však stala osudnou, při poukázání na nepravosti, 

které se v podniku děly, byl zaměstnanci označen za protikomunisitického působitele, ve vazbě 

předběžného zadržení strávil tři měsíce. V té době byla paní Kutálová těhotná.  Společně prožili 

dost těžké chvíle. 



Paní Kutálová má dva syny, Karla a Pavla. Starší Karel se stal po vzoru svého tatínka zvěrolékařem, 

mladší syn Pavel zdědil hudební vášeň po své mamince a je hlavním violoncellistou v Národním 

divadle v Praze. Paní Kutálová byla také členkou vysokomýtského pěveckého sboru Otakar.  

Dnes žije paní Kutálová v domově důchodců ve Vysokém Mýtě. 

 
 
Obrázek: skautská košile a šátek naší pamětnice, zdroj: Regionální muzeum Vysoké Mýto 
 
Zajímavost: jedná se o pánskou košili, která byla paní Kutálové přidělena 


