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Co více napsat na téma Dunajský veletok? Byli jiní, kteří se toho na vědecké úrovni 
dověděli mnohem více. Ital Claudio Magrus vydal v roce 1986 knihu o 438 stranách  
– podrobný životopis řeky. O třicet roků dříve to byla kniha Dunaj kočí v Izmailu, kte-
rou napsal tehdejší redaktor bratislavské Kmeny Bohumil Chloupek, pozdější ministr 
zahraničí Československé republiky. Nám laikům snad bude stačit to, co je nám svěřeno 
v této „POHÁDCE O DUNAJI“ ?
Ale není nad to přijít osobně, vidět a poznat, sáhnout si a snad také zvítězit. Ne nad ře-
kou, ale hlavně sám nad sebou, najít tu správnou cestu, která snad jednou povede ještě 
mnohem dál. A tak pohádka o tom, jak byla jednou jedna řeka, zvaná Urdonau, končí 
a začíná realita skutečného života... 

František Ptáček
Vzpomínání na (nejen) dunajskou plavbu,  

pro úmtí autora již ale nedokončené

František Ptáček
Kde začínají velké modré cesty
nedokončené úvahy a vzpomínky 
autora na své lodnické  
začátky u dunajplavby
počet stran 134
počet fotografií 13
vazba brožovaná
běžná cena cca 249 Kč včetně DPH,
naše cena 232 Kč,  
cena K“M“K 217 Kč
ISBN 978-80-86930-70-1



2

„Že tu byl, žil, a na těch lodích plul nějaký František Ptáček, 
z boží milosti námořní důstojník“ jistě není třeba zájemcům 
literatury o lodích a námořní plavbě připomínat. Snad jste 
jej znali i vy, čtoucí tyto řádky. Snad jste si někdy i pomysleli 
– je to podivín, možná i směšný človíček. Zamilovaný, snad až 
příliš, do své ženy, svého psaní, lodí a námořnického řemesla. 
Hrdý na to, kam až to od píky dotáhl, ve skrytu s komplexem 
a se smutkem, že dál se již nedostal. 

Převážná část vzpomínek jej však líčila jako poctivého, 
pracovitého a slušného člověka, plného poezie, lidského citu 
a pochopení, které ze sebe nechával prýštit skrze pero a pa-
pír. Ony „vývěry“ posléze využil v řadě knih o historii naší 
námořní plavby. Vedle publikace Schody do celého světa roze-
psal i „modrou“ řadu – Modré vzpomínky, Modré medailonky 
– Věčně živé námořní legendy a Modré medailonky – Vernisáž 
pamětníků.  Rozvinutí nových medailonků bohužel narazilo 

na nezájem právě těch, kteří toho tolik ví a měli by nám tolik co říci. 
I to bylo důvodem, proč František Ptáček na sklonku své literární činnosti obrátil pozornost na své 

vlastní lodnické začátky u československé Dunajplavby. V den, kdy do redakce přišel přepis první 
části textů připravované publikace, přišla i smutná zpráva, že autor nastoupil k převozníkovi Chá-
ronovi na svou poslední plavbu. Stalo se tak 27. března roku 2013. 

Omlouváme se tímto čtenářům, a potažmo i autorovi, že si dovolujeme předložit nedokončené dílo, 
přerušené uprostřed běhu života, s posledním zápisem z „30. srpna Léta Páně 1958 v Komárně“. 
I toto skromné torzo však, podle našeho názoru, stojí za publikování a může být důstojnou tečkou 
za literární prací Františka Ptáčka. 
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