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Pan profesor Antonín Píštěk se narodil 1. 6. 1937 v Boršicích, kde navštěvoval obecnou 

školu. Poté začal chodit do měšťanky v Buchlovicích. Rodiče byli domkáři a malý 

Antonín často pomáhal rodičům na poli, nebo pásl husy.  

Doba v Buchlovicích pro něho byla kouzelná ve všech směrech. Začal taky navštěvovat 

modelářský kroužek. Letadla mu učarovala, a tak začalo být brzy jasné, čemu se bude 

v životě věnovat.  

Velmi hezky vzpomíná i na své rodiče. Maminka byla doma a tatínek byl tesařem a 

pracoval v Košicích. Pan profesor vyrůstal se dvěma staršími sourozenci, sestrou a 

bratrem.  

Když se v roce 1948 dostali k moci komunisté, žádné změny ve společnosti nevnímal. 

Jen vzpomíná, že tatínek volil sociální demokracii.  

V roce 1952 odjel studovat do Prahy na leteckou průmyslovku. Když mu po dvou 

letech zemřel tatínek, vrátil se z Prahy domů. V té době byl na brigádě v Letu 

Kunovice, kde se seznámil se svou manželkou. A rok nato začal chodit do Průmyslové 

letecké školy v Uherském Hradišti. 

V 60. letech znovu nastoupil do Letu Kunovice a dálkově studoval vysokou školu. Sám 

říká, že to byla zlatá doba letectví. V Letu vyvíjeli nová letadla a zkonstruovali tolik 

letadel, že jim to svět mohl závidět. 

Pan profesor byl odborníkem na statiku a pevnostní výpočty. I když nebyl členem 

Komunistické strany Československa, dařilo se mu velice dobře a dokonce mohl 

zastávat vedoucí funkci.  

Aktivně se zapojil do událostí v listopadu 1989. Dokonce podepsal petici Několik vět, 

a tak bylo jeho jméno vysíláno na Svobodné Evropě.  Politika ho ale nikdy nebavila, a 

proto z ní později odešel.  

V roce 1990 opustil po třiceti letech z Letu Kunovice a nastoupil do Leteckého ústavu 

při VUT v Brně, kde pracuje dodnes.  

Díky svému zaměstnání hodně cestoval a setkal se se spoustou zajímavých lidí, jako 

např. s Paulem Tibbetsem, pilotem, který shodil atomovou bombu na Hirošimu. 

Navštívil i známá místa jako Pečoru, kde se nacházel gulag, nebo Petropavlovsk-

Kamčatskij. Vzpomíná, že se tehdy poprvé smočil v oceánu. 



Mezi jeho životní úspěchy patří jmenování profesorem v roce 2000 a nově také 

zařazení mezi 100 osobností československého letectví.  

V současné době žije v obci Modrá u Velehradu a ve volném čase se věnuje vinaření.   

 


