
Životopis – Antonín Salač 
Antonín Salač se narodil 4. 10. 1957 v Roudnici nad Labem. Otec se též 

jmenoval Antonín Salač, pracoval v obchodě Jednota, ale původně soukromě 
podnikal jako řezník. Matka se jmenovala Zdena Salačová, vystudovala 
gymnázium a následně také pracovala v obchodě Jednota, ale jako vedoucí. 
Antonín měl dva sourozence, starší a mladší sestru. 

Pan Salač pochází z Kostomlat pod Řípem, kde také prožil celé své dětství 
a chodil zde i na základní školu, ale jen do první a páté třídy. Do druhé, třetí 
a čtvrté třídy chodil do školy v Horních Beřkovicích, kde také chodil na druhý 
stupeň. Po základní škole se vyučil elektromechanikem v podniku Aero 
Vodochody a tam později pracoval. Oženil se a měl první dítě. Krátce poté, 
v osmnácti letech, nastoupil na vojnu do Brna na výcvik leteckého mechanika.  

Po návratu z vojny studoval při 
zaměstnání měření a regulaci na 
Střední škole elektrotechnické v Praze. 
Během vojny a i po ní hrál v různých 
kapelách, například v Albatrosu. 

V období Pražského jara se 
zdržoval se sestrou a rodiči u Baltského 

moře. Když přejížděli hranice zpět do Čech, míjeli vojska Varšavské smlouvy. Byl 
odpůrcem režimu. Díky jeho antikomunistickým názorům ho později nepustili 
k Jaderskému moři do tehdejší Jugoslávie, kam se vždy chtěl podívat. Smířil se 
s tím, že se dostane maximálně do východního Německa, Polska a Maďarska. 
Přemýšlel i o tom, že prchne za hranice, ale usoudil, že je to s manželkou 
a dětmi nemožné. Se svou nakonec pětičlennou rodinou bydleli v malém bytě 
v Odolene Vodě. Dlouhou dobu čekali na přidělení družstevního bytu, ale 
marně, komunisté jim to zatrhli. Nakonec si vybral parcelu v Ledčicích, kde si 
postavil vlastní rodinný dům.  

Když vypukla Sametová revoluce, dojížděl s přáteli do Prahy na 
demonstrace. Po 17. listopadu působil ve vedení Občanského fóra Aero 
Vodochody. 



V dnešní době žije spokojený 
život se svojí manželkou v Ledčicích. 
Dodnes obdivuje to, jak lidé dokázali 
stát při sobě. Čas tráví se svou 
rodinou, cestováním, střelbou 
ze zbraní, hraním hudby v kapele 
a bavením lidí. 

 

 

 

 


