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Vylíčení fiktivního života reálné osoby – strojmistra Františka Vazatky – doložené k roku
1857 úředními dokumenty, má dvojí účel. Především je to seznámit čtenáře populární formou s podnikateli a lodními staviteli, kteří
kolem poloviny 19. století zavedli v Čechách
paroplavbu a stavěli první parníky. A pak je to
poskytnout v potřebném rozsahu faktografii
a nabídnout určité vize spisovateli, který by se
pokusil napsat o tomto příběhu román, a obohatit tak velmi chudou českou románovou literaturu o plavbě. Věnováním spisku lodním
strojníkům pak vyjádřil autor svou úctu k tomuto náročnému zaměstnání.

O autorovi:
Autor této publikace ing. Miroslav Hubert se narodil v roce
1925 v malé vsi na tehdejší československo-maďarské hranici, kde jeho otec, bývalý ruský legionář z Kutné Hory, sloužil v četnickém sboru. Bezpochyby tam na březích Dunaje se
v něm probudila celoživotní láska k této řece a k lodím.
Po návratu rodiny do Čech v roce 1934, neukončeném studiu
na gymnáziu v Čáslavi a maturitě na Vyšší průmyslové škole
v Kutné Hoře v roce 1945 vystudoval autor obor strojního inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze. Zde
také navštěvoval přednášky ing. J. Vidmana o stavbě lodí
a o prázdninách pracoval v loděnicích v Gdaňsku. Po ukončení studií nastoupil v roce 1950 do zaměstnání v konstrukční
kanceláři závodu ČKD – loděnice v Praze – Libni, pozdějších
Českých loděnic, n. p. Do tohoto období spadá i počátek jeho
zájmu o lodní sporty. Po kánoi a sportovní plachetnici to bylo
provozování vlastního kajutového motorového člunu. A to byl
také začátek autorovy publikační činnosti...
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