
STANISLAV HUSA 

Stanislav Husa se narodil 6. května 1927 v Košicích. V roce 1938 byla jeho rodina nucena 

vystěhovat se do Kežmarku. Později zamířila do Prahy. I když nikdo z rodinných příslušníků 

nebyl židovského původu, museli prokázat svůj původ, a to až do třetího kolene. Za války byl pan 

Stanislav Husa nasazen na výrobu součástek ve školních dílnách. Účastnil se také stavby barikád 

během Pražského povstání. 

 Po ukončení války znovu nastoupil na Střední školu průmyslovou a strojní. Po maturitě 

pracoval ve Stalinových závodech v Litvínově. Poté narukoval na vojnu. Přihlásil se do výcviku 

letectva v záloze. Uspěl v náročných zkouškách a stal se jedním ze dvou přijatých do letectva. 

Letecký výcvik zahájil v Pardubicích, kde nastoupil na akademii navigátorů pro důstojníky 

v záloze při Letecké vojenské akademii v Hradci Králové. Později mu však nebylo umožněno 

pokračovat v pilotním výcviku, přešel proto k bitevnímu pluku v Praze. V roce 1949 se zúčastnil 

rozsáhlého leteckého cvičení vedeného Ludvíkem Svobodou, budoucím prezidentem, a generály 

Richardem Tesaříkem a Antonínem Sochorem. Během Korejské války, v roce 1952, byl povolán 

na tři měsíce na pohotovostní cvičení, již ve funkci podporučíka. 

Po čase se, se svou tchýní, zapojil do převaděčských aktivit, za které byl zadržen a 

odveden k výslechu do Litoměřic. Nakonec byl Stanislav Husa odsouzen ke 4 letům nucených 

prací v uranovém dole Jáchymov. Z vězení se dostal díky nemoci - zápalu plic. Když se uzdravil, 

byl nasazen v Opavě jako konstruktér v tamní Škodovce, I přes svůj předchozí pobyt ve vězení, 

byl přijat do firmy Škoda Plzeň. Později přešel do Československého lodního registru, nejprve 

kontroloval lodě a motory, poté přešel na oddělení investičních celků. Díky tomu měl možnost 

získat výjezdní doložku do celého světa. Podíval se do Polska, západního Německa, Francie, 

Japonska a Iráku. 

 Pan Husa se po revoluci zapojil do aktivit Československé obce legionářské. Dokonce se 

stal místopředsedou jednoty Prahy 6, z tohoto postu později odešel. Dodnes se však účastní 

pietních a vzpomínkových akcí.  

Život Stanislava Husy byl velmi ovlivněn jeho otcem Josefem Husou, bývalým 

legionářem. Některé informace z života Josefa Husy zůstaly rodině utajeny, proto se v současné 

době Stanislav Husa snaží neznámé informace dohledat a vytvořit tak celistvou památku na svého 

otce.  


