
Životopis 

Pan Roman Hrudka se narodil 15. dubna 1938 v Praze. Jeho tatínek ing. 

Bohumil Hrudka se narodil v roce 1897, maminka Jiřina Hrudková v roce 1901. 

Do školy začal malý Roman chodit v roce 1944 v Libčicích nad Vltavou, kde 

žili jeho babička a dědeček. Tam poznával různé charaktery za okupace: slušné 

s hrdostí na český národ, odpůrce fašistů, ale také jejich přisluhovače, 

kolaboranty, kteří po válce „převlékli“ kabát. Téhož roku mu zemřel tatínek. Po 

osvobození Rudou armádou zažil v roce 1945 další rodinnou tragédii, kdy opilí 

ruští vojáci přejeli jeho sestru Zdenu, které bylo 12 let. 

Po úmrtí manžela a dcery se maminka nervově zhroutila a malý Roman byl 

umístěn do dětského domova na Hradčanech, později přešel k Seleziánům. Když 

se maminka uzdravila, společně se odstěhovali do Karlových Varů. 

Zde Roman dochodil školu. Zpíval v kostele (ministrant) a v pěveckém sboru. 

Zpěv ho natolik pohltil, že se rozhodl podat přihlášku na konzervatoř. Dostal 

doporučení od profesora Oty Čermáka, pana Khüna, odborníka na dětské hlasy, 

profesorky Baserové i profesorky Černé. Kvůli jeho původu však komise na 

škole rozhodla, že ne konzervatoř, ale doly, hutě, zemědělství, stavebnictví. Tak 

Roman poznal, co je to vláda dělnické strany. 

V Odborném učilišti pracovních záloh v Chebu se vyučil elektrikářem, později 

přes nevoli vládnoucí třídy si dodělal večerní průmyslovku. Začal pracovat na 

horním nádraží v Karlových Varech. 

Vojenskou prezenční službu absolvoval v Sušici. Udělal si poddůstojnickou 

školu, postupně dělal velitele družstva, velitele čety a velitele „záložáků“, 

nakonec dozorčího zdravotníka. Ačkoliv nikdy nebyl členem ČSM, byl zvolen 

kulturním referentem a organizoval tak různá setkání a tancovačky. 

Po návratu z vojny se rozloučil s maminkou a zamířil do Prahy. Jeho prvním 

působištěm v hlavním městě byl Průmstav, později přešel do Armabetonu, kde 

v roce 1989 s rozpadem podniku skončil. Zde byl vedoucím dílen a 

dokončovacích řemesel. V rámci své profese také působil v zahraničí, především 

v Sýrii.  

Během svého působení v Praze si postavil družstevní byt, kam se s manželkou 

po sňatku v roce 1965 nastěhoval. V roce 1966 se jim narodil syn Petr, o tři roky 

později syn Jan. 



Pan Roman Hrudka byl celý život velmi aktivní člověk. Vstoupil do Skautu, 

který však bolševici velmi rychle zrušili. Společně s manželkou se velmi dlouho 

věnoval lyžování. Byl v pražském klubu otužilců, sportovně se potápěl. 

Jako kaskadér vystupoval v několika zahraničních i domácích filmech (Most u 

Remagenu, Dům na Poříčí, Silní muži Vídně). 

Vlastníma rukama postavil chatu (dřevěný srub – 73 metrů obytné plochy) na 

Sázavě – osada Montána, kde se setkává s přáteli, slaví narozeniny, samozřejmě 

při zpěvu, který zůstal jeho celoživotní láskou. 

Procestoval celou řadu socialistických států, též byl několikrát v Jugoslávii 

(manželka dala za příslib téměř celou výplatu).  

Po sametové revoluci se pustil se syny a manželkou do podnikání (starožitnosti), 

upravil tři obchody. Začal více cestovat: Kostarika, Egypt, Srí Lanka, Peru, 

Spojené státy americké, Francie atd. 

Byl také politikem, vystupoval v reklamách.  

Od svých dvou synů má 4 vnoučata. V penzi se pustil do stavby výměnku. 

„Život se musí žít naplno, co to jde, protože život je od toho, aby se žil, ne aby 

se jenom tak odžíval. Jíst, pít a spát – to je na nic!“ říká pan Hrudka. 

 

 


