
Václav Vejdovský
Prof. MUDr. Václav Vejdovský se narodil 15. února 1896 v Praze. Maturitu složil na Státním gymnáziu v 
Praze-Vinohradech roku 1914. Lékařská studia ukončil 7. listopadu 1919 promocí na Lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Hned za několik dní odjel se studentskou delegací na slavnostní otevření staré 
francouzské univerzity do Strassburgu a pak do Paříže, kde pracoval na očních odděleních prof. Poularda a 
prof. Moraxe a to až do srpna 1921. Na výzvu prof. B. Slavíka se vrátil do vlasti a nastoupil na nově 
zřízenou oční kliniku v Brně ve funkci 1. asistenta, aby podpořil profesora Slavíka v počešťování. 

Po sedmi letech z Brna přišel dne 23. května 1928 do Olomouce, kde se stal primářem očního oddělení 
MUDr. Eduardu Konrádu Zimovi, aby se stal primářem očního oddělení Zemských ústavů. Na oční klinice 
Masarykovy univerzity v Brně 23. října získal titul docenta. 

Během válečného období se angažoval v odbojové skupině Ing. Jana Sigmunda, majitele strojírenských a 
chemických podniků Sigma a Chema v Lutíně. Vejdovský byl zatčen gestapem 6. listopadu 1940 a vězněn 
v Brně na Cejlu a v Kounicových kolejích. Smrti unikl jen díky úspěšné intervenci jednoho z bývalých 
vděčných pacientů. 

Při znovuotevření univerzity v Olomouci v roce 1946 byl pověřen přednáškami z očního lékařství. 

2. února 1948 na Palackého univerzitě v Olomouci byl jmenován řádným profesorem očního lékařství a 
zároveň prvním děkanem této fakulty na období 1948-1952. Děkanem byl zvolen i podruhé a to v roce 
1954. Založil v roce 1954 v Litovli školu pro slabozraké. Ve stejném roce založil ortoptické oddělení. 

Hodnost doktora lékařských věd mu byla udělena v roce 1956. Za 42 roků provedl celkem 17 781 operací. 
Také provedl rekonstrukci dolního slzného kanálku ústní sliznicí a to jako první na světě. 

Kliniku vedl téměř 42 let a pracoval v očním lékařství přes 50 let. Tak dlouhá aktivní práce se odrážela v 
jeho bohaté mnohostranné činnosti. 

Byl také vynikajícím turistou a právě tato záliba ho udržovala v dobré duševní i fyzické kondici do 
pozdního stáří. Byl velkým znalcem přírody, příznivcem umění, členem spolku českých bibliofilů a 
zvláštní pozornost věnoval historii, zvláště očního lékařství. 

Nezaložil si vlastní rodinu, celý svůj život zasvětil pomoci nemocným. 

Když měl 74 let, odešel Vejdovský do důchodu, ale až do své smrti 28. září 1977 (do svých 81 let) zůstal v 
úzkém kontaktu s klinikou. 
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