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Podnik „Vltavsko-labská doprava“, provozující lodní dopravu
zboží na Vltavě
a českém Labi
v letech 1924 až
1948, patřil ke třem větším podnikům tohoto druhu v Čechách. Jeho zakladatel ing. Leo Platovský (1887–1939), pocházející z jihočeské židovské rodiny, byl také zakladatelem loděnic v Praze-Libni, pracujících až
do roku 1994. Ing. Platovský patřil ve své době k předním znalcům problematiky plavby a stavby lodí u nás. S jeho soukromým životem a finančně-organizační strukturou jeho podniků seznamuje kniha čtenáře na základě vzpomínek jeho syna, četných archivních dokumentů a dobových
novinových zpráv.
Úvodní poznámka autora: Příběh o životě a díle loďaře, tedy jak provozovatele plavby, tak i stavitele lodí inženýra Leopolda Platovského
spadá do časového rámce tzv. první, nebo také meziválečné Československé republiky. Tuto dobu považují mnozí naši současníci za idylickou díky moudrému řízení státu a jeho snad svornému vlasteneckému budování. Jiní ji považují za vysoce kulturní díky množství vynikajících umělců a spisovatelů, kteří se tenkrát objevili, a další jako
dobu značně rozporuplnou kvůli tehdejším obrovským sociálním rozdílům v životě obyvatel a národnostním problémům. Byla to také doba,
ve které po řadu let panovala hluboká hospodářská krize, a v Evropě

vznikla řada diktátorských režimů, které přivedly svět do druhé světové války. Atmosféra tohoto
období, naplněná nadšením ale i strachem, dlouhá pouhých dvacet let, se snad odráží i v našem vypravování.
Přirozeně jsem se ale především snažil popsat na podkladě dokumentů uložených ve třech archívních fondech podnikání. Platovského a vylíčit i jeho soukromý život. Jeho první polovina je
známá jen rámcově. Jeho polovina druhá se odehrává v bohaté, do českého prostředí už značně
asimilované pražské židovské rodině, do které se jako zdatný souvěrec přiženil. K poznání soukromého života L. Platovského mi posloužily především úvodní statě knihy, kterou napsal jeho mladší syn Milan žijící v Chile. S ním jsem byl po několik let v písemném styku a osobně jsem se s ním
také v Praze seznámil.
Vcelku se snad dá prohlásit, že existence L. Platovského na tomto světě byla dobrá: Mohl svou
rodinu dobře uživit prací, která ho bavila, včasné úmrtí na běžnou nemoc v rodinném prostředí,
a tedy relativně šťastné, ho zachránilo před tragickým koncem, které nacistické Německo připravilo evropským Židům, a jeho hlavní dílo, loděnice v Praze-Libni, pracovaly úspěšně ještě přes půl
století po jeho skonu.

