
Hana Krušinová 

Hana Krušinová se narodila 15. dubna 1934 v Praze do rodiny bankovního úředníka 

Františka Hejly a Milady Hejlové. Má o tři roky starší sestru Evu a před válkou bydleli 

všichni společně ve Strašnicích pod Viktorkou. 

Milada Hejlová a její manžel František patřili k nejvýznamnějším pomocníkům 

atentátníků na Heydricha, Jana Kubiše a Josefa Gabčíka ze skupiny Anthropoid. O tom 

však jejich dcery Hana s Evou neměly ani ponětí. 

Když se malá Hana vracela z nákupu dne 12. července 1942, viděla u svého domu 

gestapo. Když se šla podívat dovnitř, uviděla svoji maminku spoutanou v želízkách, 

která jí řekla, aby šla na zahradu. Mezi tím její sestra zavolala tatínkovi do práce a ten 

jí pověděl, že se vrací domů. To však nebyla pravda. Se sestrou čekaly na tramvaj s 

tatínkem marně a nakonec se vrátily zpátky domů, kam se ale maminka už nikdy 

nevrátila. Od té doby své rodiče neviděly. 

Než Hanu a Evu odvezlo gestapo, bydlely u sousedů Kadeřábkových, kteří jim později 

také zachránili rodinná alba. Potom je gestapo s ostatními dětmi, které měly 

odsouzené rodiče za heydrichiádu, odvezlo do zámečku na Jenerálce, kde byla Hana 

oddělena od své sestry. 

14. dubna 1944 byly odvezeny do internačního tábora Svatobořice na Moravě, 

původně určeného pro příbuzné emigrantů. Když se válka chýlila ke konci, děti ze 

Svatobořic byly znova odvezeny do Plané nad Lužnicí kvůli Němcům ustupujícím před 

východní frontou. Tam zůstaly do konce války. Do Prahy se děti vrátily 12. května 1945. 

Po válce se Hana Krušinová těšila na návrat svých rodičů. Když se vězni vraceli z 

koncentračních táborů, byli sváženi k lékařskému domu v ulici Na Bojišti na Praze 2. 

Hana Krušinová a její setra se chodily dívat k vlakovému nádraží, aby zjistily, kdy se 

jejich rodiče vrátí. Po dlouhé době babička ukázala sestrám úmrtní list jejich rodičů. 

Maminka byla popravena 24. října 194. Z tatínka se snažili dostat co nejvíce informací, 

a proto ho popravili až 26. ledna 1943. 

Hana Krušinová vychodila dvouletou obchodní školu a poté nastoupila do kanceláře 

družstva Bratrství. V Sokole se pak seznámila se svým manželem, se kterým se 21. 

července 1956 vzali. A spolu vychovali syna a dceru. Poté paní Krušinová pracovala na 

Ministerstvu hutního průmyslu a rudných dolů ve Slezské ulici. Nakonec až do důchodu 

vykonávala automatizaci železniční dopravy. 


