
VÁCLAV DANIEL ŠIMON 

 

Profesor Václav Šimon se narodil 29. května 1926 v Praze. Formování jeho profesního života bylo 

ovlivněno výchovou v náboženském prostředí a též okolností, že jeho otec byl praktickým lékařem.  

Období dospívání prožil Václav Šimon za 2. světové války v Protektorátu Čechy a Morava.  

Protektorátní doba nebyla lehká. Lidé si museli zvyknout ne realitu nacistického režimu, na hrozbu 

gestapa a perzekuce, na přetvářky, jinotaje, udavačství, na častou kolaboraci i cenzuru. 

 

 …. z dopisu Reinharda Heydricha státnímu prezidentu Emilu Háchovi, 1. prosince 1941: 

„Přes moje jednoznačné varování veškerého žactva a učitelstva protektorátních středních škol a přes 

uložení několika trestů ve formě uzavírání škol říši nepřátelská činnost v těchto kruzích pokračuje…..“ 

 

V septimě prosím vás někdo na záchodě vylepil hanlivé fotografie Adolfa Hitlera a  taky fotografie 

našeho bývalého prezidenta Beneše….a školník to udal, takže okamžitě přišlo gestapo, zavřeli nám 

školu a zavřeli nás…..asi tři dny jsme byli zavřený v aule, a pořád nás vyslýchali: ´prosím vás řekněte, 

kdo to tam udělal…´ Nikdo se teda nepřihlásil. Tak školu zavřeli a my jsme byli ´total einsatzt´. 

 

Gymnázium studoval Václav Šimon v Nymburku. Od roku 1943 začínají být starší žáci gymnázia 

totálně nasazováni.  

 

Byli jsme pozváni k odvodu a vzpomínám si na tu svoji lehkomyslnost. Já jsem k tomu odvodu si vzal 

akorát kartáček na zuby a nevzal jsem si žádný prádlo, nic, akorát jsem měl vysvědčení, že jsem měl tu 

tuberkulózu…. 

 

U odvodní komise mu paradoxně pomohlo potvrzení o tom, že v dětství prodělal tuberkulózu. 

Nemoc, která Václavovi výrazně omezila několik prvních let života a díky níž se ocitl i na pokraji smrti. 

A tak když jsem přišel na řadu k tomu německýmu doktorovi a dal jsem mu tam to vysvědčení, že jsem 

vlastně tuberák, tak už mě moc neprohlížel, a byl jsem ´untauglich´, ale byl jsem ´totaleinsatzt´, to 

znamená, byl jsem totálně nasazen, na Dráhu, to znamená, že jste ráno přišla do práce, převlíkla jste 

se do montérek a šla jste na trať, dostala jste krumpáč a podkopávali jsme ty pražce…. A když byl 

nálet, a ten byl skoro každej den, z toho Nymburka se chodilo do polí, co možná nejdál, tak jsme tam 

viděli, jak tam přelítávaly ty letadla. No ale vám řeknu, bylo to jako dost nepříjemný…. 

 

Helejte se, ten můj život…. 

Moje máma říkala: „Ten náš život, kdyby někdo napsal, tak to budou lidi brečet, protože to byl tak 

těžkej život, nešťastný život …. 

 



Profesor Šimon patří k nejvýznamnějším českým lékařům. Od 60. let byl průkopníkem nových 

léčebných metod a zastáncem radikálních postupů v urologii, stál u zrodu urologie jako 

samostatného medicínského oboru a roku 2006 mu bylo uděleno vysoké akademické ocenění Zlatá 

medaile Karlovy univerzity. 

V polovině 70. let se pracovně několikrát setkal s kardinálem Františkem Tomáškem a jejich setkání 

přerostlo ve velmi blízké mnohaleté přátelství. 

 


