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V roce 2015 si připomeneme 100. výročí od narození roudnického rodáka Eduarda
Šimona, který jako čs. důstojník letectva v záloze vstoupil za 2. světové války
do 311. bombardovací perutě RAF, aby se aktivně zapojil do boje proti
nacistickému zlu. Následující příspěvek si proto klade za cíl jednak seznámit
čtenáře s životními osudy tohoto neobyčejného muže, jednak vylíčit jeho hrdinské
činy. Zároveň připomíná, jakým hanebným způsobem se poúnorový komunistický
totalitní režim k řadě příslušníků II. odboje zachoval.
Léta dětství a mládí
Major letectva v záloze (plukovník letectva in memoriam) Eduard Šimon
se narodil 13. června 1915 v Roudnici nad Labem v katolické rodině Eduarda
a Antonie Šimonových1, bytem v domě čp. 912 v dnešní Komenského ulici,
k němuž tehdy drželi vlastnické právo manželé Josef a Marie Hroudovi2.
Eduard nezůstal jedináčkem, neboť 27. února 1920 přišel na svět jeho mladší bratr
Jiří3, nikoli však v Roudnici, ale již v Praze - Královských Vinohradech, kam
se Šimonovi mezitím přestěhovali. Otec Eduard (nar. 14. 6. 1889 v Uhříněvsi) zde
působil jako středoškolský profesor tělesné výchovy, matka Antonie roz.
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Vosátková (nar. 15. 5. 1891 v Praze) po rozvodu manželství v květnu 1932
pracovala jako pokladní v rodinném velkopekařství v Praze 2, Vodičkova ulice 25,
které vlastnili její bratři Antonín, Karel a Viktor Vosátkovi4. Zatímco rozvedený
otec se od rodiny odstěhoval do Prahy 15, Modřanská ulice 25 a podruhé se oženil
s o šestnáct let mladší profesorkou Annou Bezecnou5, oba jeho synové, Eduard
i Jiří, žili i nadále s matkou v bytě v Londýnské ulici 193. Zde však Eduard
nesetrval dlouho, neboť od roku 1933 do května 1934 se mu stal novým domovem
ústav v Dejvicích ve Studentské ulici, čp. 8., a krátce před nastoupením vojenské
služby setrval u svého otce v Hodkovičkách, čp. 256
V Praze absolvoval Eduard Šimon klasické osmitřídní Jiráskovo gymnázium, kde
7. 6. 1934 odmaturoval. Svou cestu k létání zahájil v roce 1934 dvouletým studiem
ve Škole na důstojníky letectva v záloze v Prostějově, oddělení pozorovatelů.
V dubnu 1935 byl odvelen k Leteckému pluku č. 1 „TGM“ v Milovicích s hodností
svobodník aspirant, o rok později k Leteckému pluku č. 2 v Olomouci jako
pozorovatel v hodnosti četař aspirant.7 V Brně složil zkoušku z nočního kurzu
pro pozorovatele (1936) a v Malackách dokončil kurz zadýmování terénu (1936).8
V roce 1938 byl jmenován polním pozorovatelem letcem a povýšen na poručíka
letectva v záloze.9
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Exil. Na křídlech RAF
Ještě před propuštěním z vojenské činné služby 1. 2. 193910, měsíc před podpisem
Mnichovské dohody, podal Eduard na Velitelství četnického oddělení v Praze
žádost o přijetí k četnictvu za správního důstojníka11. Události, které se v krátké
době poté odehrály (konec Druhé republiky, vyhlášení Protektorátu), však i přes
kladné vyřízení žádosti nakonec směřovaly jeho kroky jinam. V červnu 1939
odešel tradiční cestou do exilu: nejprve přešel ilegálně do Polska (20. 6. 1939), kde
se hlásil u čs. vojenské skupiny v Krakově12, pak do Francie (31. 7. 1939)
a následně do Anglie (17. 6. 1940)13.
Ve Francii byl Eduard 30. 9. 1939 přijat do cizinecké legie a přemístěn do Paříže
na Place Ballard. O necelých 14 dní později byl zařazen do výcvikového střediska
pro bombardovací letectvo v Tours. Podle hlášení kapitána letky Emila Bušiny byl
Eduard počátkem prosince 1939 povýšen do hodnosti adjudant chef a 9. 12. 1939
jmenován élève-officier de reserve. Podobně jako naprostá většina ostatních
čs. bombardovacích letců se však na frontu již nedostal a po francouzském kolapsu
odlétl v červnu 1940 z Bordeaux do Londýna jako francouzský polní střelec
č. 2192.14
V Anglii byl Eduard zprvu přidělen k Czechoslovak Depot (Československému
depotu) na základně Cosford, 29. 7. 1940 byl přemístěn k 311. bombardovací
peruti RAF v Honingtonu, k níž byl přijat 2. srpna v první důstojnické hodnosti
10
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poručíka jako Pilot Officer (P/O).15 Hned 10. 9. 1940 vykonal svůj první operační
let na seřazovací nádraží v Bruselu. Letěl v bombardéru Vickers Wellington jako
přední střelec Squadron Leadera (majora) Josefa Schejbala.16 Dne 2. 8. 1941 byl
povýšen do hodnosti Flying Officer (F/O), tedy nadporučíka.17
Charismatický, 172 cm vysoký, atletické postavy, hnědooký a hnědovlasý18 Eduard
se jistě musel těšit pozornost britských dívek a žen. Pravděpodobně při pobytu
na polním letišti RAF East Wretham (25 mil od města Norwich v hrabství
Norfolk), kam se 311. peruť přestěhovala koncem srpna 1940 z Honingtonu,
vzplanul láskou k jedné místní dívce, která mu roku 1942 povila dceru Madeleine.
Ta však skutečnost, že Eduard je jejím pravým otcem, dlouhá léta vůbec netušila,
protože ji matka v útlém věku dala k adopci. Se svou biologickou matkou
se Madeleine osobně nikdy nesetkala, o Eduardově otcovství se dozvěděla
až z jejího dopisu v roce 1991. Když Madeleine matce odepsala a sdělila jí,
že Eduard je mrtev, byla šokována. Nevěděla o tom!19
V listopadu 1941 Eduard úspěšně zakončil v Central Gunnery School RAF (Castle
Kennedy) měsíční Gunner Leaders Course, určený pro výcvik palubních střelců.
Na sklonku roku 1941 byl odeslán k čs. výcvikové a náhradní jednotce
do Wilmslow a 1. 5. 1942 přemístěn do Čs. depotu na místo Flying Lieutnant
(F/LT) - Flying Training Section. K povýšení na kapitána RAF (F/LT) došlo
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2. 8. 1942.20 V červenci 1943, kdy byl opět zařazen do Čs. depotu, vešel Eduard
do zpravodajského hlášení incidentem, který se odehrál při taneční zábavě,
pořádané v důstojnické jídelně RAF na stanici Beaulieu, kde „se v podnapilém
stavu choval a vyjadřoval sprostě k přítomným ženám“21. Nicméně jedná se o zápis
jediný! V prosinci téhož roku byl odeslán do kurzu pro radiotelegrafisty v No. 1
Signal School v Cranwellu.22
V den zahájení operace Overlord (6. 6. 1944) byl Eduard přeložen k 5. Personnel
Dispatch Centre Overseas Posting, tři dny nato k 111. Operational Training Unit
For Operational Training v Nassau na Bahamách, která zajišťovala operační
výcvik záložních osádek pro 311. peruť na letounech Liberator. Po sérii cvičení
a pobytu u 7. Personnel Reception Centre (Harrogate, Yorkshire) byl Eduard
8. 12. 1944 opět zařazen do 311. bombardovací perutě.23 V “Třistajedenáctce” mu
byl velkým přítelem roškopovický rodák, telegrafista Jaroslav Liška (zemř.
15. 9. 2008 v Chipperfieldu).24
Za chrabrost a statečnost…
O vynikajících kvalitách polního pilota střelce Eduarda Šimona, běžně známého
jako „Eda“, jehož František Fajtl označil za „nejvtipnějšího příslušníka
zahraničního letectva“25, svědčí řada vyznamenání, která jako člen 311. perutě
RAF obdržel. Za chrabrost a statečnost při provádění bombardovacích náletů
20
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na nepřátelská operační, dopravní a průmyslová střediska mu byl ministrem
Národní obrany v exilu Sergejem Ingrem udělen 3krát Čs. válečný kříž 1939.
Ve Sborníku důvěrných výnosů a nařízení Ministerstva národní obrany ze dne
14. 11. 1941 je uvedeno, že prvním z válečných křížů byl poručík letectva Eduard
Šimon oceněn 28. 10. 1940 za provedení šesti operačních bombardovacích letů,
přičemž první z nich byl proveden za velmi nepříznivých povětrnostních poměrů,
kdy posádka jako jediná dosáhla cíle a bombardovala z výšky 250 m přes silnou
OPL (obranu proti letadlům); čtvrtý let byl proveden na Berlín, kde posádka
splnila svůj úkol přes technickou závadu motoru a jediná ze všech posádek za tímto
úkolem vyslaných se vrátila.26 II. čs. válečným křížem 1939 byl Eduard
vyznamenán v září 1941 a III. čs. válečných křížem 1939 v listopadu 1941.
Úctyhodný přehled udělených vyznamenání doplňují: 2krát Čs. medaile
Za chrabrost před nepřítelem, 1krát Čs. medaile Za zásluhy I. stupně, 1krát
Čs. vojenská pamětní medaile se štítky F a VB, 1krát britská hvězda Star 19391943 with Atlantic Clasp, 1krát britská hvězda evropských osádek Air Crew
Europe Star a 1krát britská medaile obrany Defence Medal.27
Návrat do osvobozené vlasti
V srpnu 1945 se Eduard Šimon vrátil do osvobozené vlasti a v hodnosti majora
letectva sloužil od ledna 1946 u Letecké dopravní skupiny v Praze-Kbelích jako
radiotelegrafista 1. letky.28 Zpočátku byl ubytován v Hotelu Central (Rybná ulice,
Praha 1), a když byl následujícího roku odvelen na Ministerstvo národní obrany
k hlavnímu štábu 3. oddělení jako referent ve studijní skupině v Praze, přestěhoval
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se do Prahy 12, nejprve do bytu v čp. 1931 v Hradešínské ulici, posléze do bytu
v čp. 1019 v Bělehradské ulici, kde bydlel u paní Rathauské29. Než byl Eduard
Šimon v listopadu 1948 přesunut na leteckou základnu č. 6 v Plzni, pobýval třetím
měsícem již ve vojenském bytě v Přemyslovské ulici v Praze 1130. V květnu 1949,
kdy se pozornost poúnorových stranických a soudních činitelů soustředila
i na účastníky odboje na západní frontě, byl jako nežádoucí poslán na dovolenou
s čekaným a k 1. listopadu 1949 měl být přeložen do výslužby.31 Dlouho nemohl
sehnat práci, až v září 1949 nastoupil do zaměstnaneckého poměru v pražské
Divadelní a literární agentuře (DILIA) v Celetné ulici 25. Jeho nit života
se naneštěstí přetrhla 15. října 1949, kdy během zatýkání příslušníky SNB utrpěl
těžké zranění (pohmoždění mozku v důsledku průstřelu spánku). Po převozu
do Všeobecné nemocnice v Praze 2 Eduard Šimon brzy skonal.32 Zanechal po sobě
o deset let mladší choť Emilii roz. Pastorovou z Libčic, s níž vstoupil do svazku
manželského 5. dubna 194833, a jednoročního synka Eduarda Jana (nar.
12. 6. 1948).34
Vražda nebo sebevražda?
S oficiální zprávou, že by se Eduard Šimon při pronásledování příslušníky SNB
střelil do spánku, když viděl bezvýchodnost své situace, se Emilie Šimonová nikdy

29
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nesmířila, nevěřila jí.35 Byla přesvědčena o jeho nevině, a proto v listopadu 1965
využila rozhodnutí nejvyšších politických orgánů o rehabilitaci diskriminovaných
bývalých letců a podala na Ústřední výbor Komunistické strany Československa
(ÚV KSČ) a na Ministerstvo národní obrany (MNO) žádost36 o morální i hmotnou
rehabilitaci svého manžela. Případem se zabývala Inspekce ministra vnitra, která
v srpnu 1967 vypracovala Zprávu o prošetření okolností smrti býv. mjr. ČSLA
Eduarda Šimona, v níž se spíše opírala o po cca sedmnácti letech od události
sepsané svědecké výpovědi, než o archivní spisový materiál (zřejmě KV Stb Praha
V./1 odd. čj. 66750/49), neboť ten se nedochoval, respektive „byl pravděpodobně
skartován buďto při tehdejším přehodnocování materiálů v roce 1952-53, nebo
v době Maďarských událostí, pokud se nacházel na některém pracovišti tehdejší
KS-MV“37. „Rovněž byla provedena celá řada pohovorů s pracovníky, kteří v říjnu
1949 byli služebně zařazeni na tehdejším V. oddělení 1/d, včetně náčelníků
Nováka, Volfa a Běleckého, a nikdo z nich se na akci Šimon nepamatoval.“38
Jedinými dvěma dochovanými originálními dokumenty jsou Záznam KV NB ze dne
20. 10. 194939, vyhotovený až na návrh nemocnice o provedení soudní pitvy,
a Pitevní protokol z téhož roku40.
Co se v ono osudné dopoledne 15. října 1949 vlastně odehrálo, bychom dnes sice
mohli teoreticky zrekonstruovat na základě zmiňovaných dvou originálů
35
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dokumentů a výpovědí aktérů i svědků nešťastné události, ale musíme přiznat,
že se bude bohužel jednat o umně sepsanou fabulaci, vycházející s největší
pravděpodobností z vyšetřovateli zmanipulovaných podkladů41.
Šetření Inspekce ministra vnitra dospělo v roce 1967 k závěru, „že mjr. ČSLA
Eduard Šimon byl jakožto bývalý západní letec z doby okupace dán
z preventivních důvodů na dovolenou s čekaným a ke dni 1. 11. 1949 měl být
přeložen do výslužby. Mezi tímto obdobím přijal zaměstnání v podniku DILIA
v Praze 1, Celetná 25. Dne 15. 10. 1949 v prostoru Celetné ulice byl Šimon
označen pracovníkem bezpečnostního oddělení ÚV KSČ s. (Eduardem) Belasem
jako protistranický provokatér z únorových událostí a požádal přítomného
příslušníka SNB útvaru JAVOR s. (Oldřicha) Hartmana o jeho identifikaci.42
Označený (Šimon) byl vyzván s. Hartmanem k předložení osobních dokladů, které
odmítl předložit s prohlášením, že žádné nemá. Když byl vyzván, aby ho
následoval ke zjištění jeho totožnosti, udeřil jej do prsou a dal se na útěk. Šimon
vběhl z Celetné ulice do pasáže Luna, do Divadelní a literární agentury DILIA, kde
byl zaměstnán.“43 Poté vnikl světlíkem do bytu manželů Provazníkových
v Praze 1, Štupartská 18, kde se chtěl před pronásledovateli ukrýt. Byt ovšem
nebyl prázdný. Zdržovala se v něm asi pětiletá vnučka paní Provazníkové
Magdalena, čekající na návrat své babičky, která se na půl hodiny vzdálila, aby
nakoupila. Jelikož měla z neznámého muže přirozeně strach, křičela, čímž upoutala
pozornost jak Hartmana, tak dalších dvou přivolaných příslušníků SNB útvaru
JAVOR Josefa Pecníka a Josefa Krejčího, kteří se seskupili u dveří bytu. „V otázce
41

Komunisté čtyřicet let záměrně znehodnocovali, zamlčovali a snižovali roli západního odboje, což je
všeobecně známo.
42
ABS Praha, f. Inspekce ministra vnitra, zn. A 8/2, inv. č. A 8/2 i. j. 69, č. kr. 8, sign. ŠIMON Eduard nar.
13. 6. 1915 – šetření k úmrtí a odškodnění, Plán postupu k prověření okolností, za nichž došlo v roce
1949 k úmrtí Eduarda Šimona, nar. 13. 6. 1915, ze dne 15. 5. 1967.
43
Tamtéž, Šimon, Eduard – zpráva o výsledku šetření k čj. IM-90/20-67, čj. In-15/2-67, ze dne
19. 4. 1967.
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popisování vniknutí do něj… vznikl mezi výpovědí Magdaleny Appltové (roz.
Kokešové) a výpověďmi příslušníků SNB Krejčího a Pecníka rozpor. Oba
příslušníci shodně uvedli, že do bytu vnikli násilím, zatímco Appltová vypověděla,
že byt otevřela zevnitř ona sama.“44
Kpt. Krejčí v zápisu tvrdil, že „při otevírání dveří viděl na chodbě bytu stát proti
němu muže, který držel malé děcko jednou rukou ve výši prsou. Po jejich otevření
muž zavolal, aby nestřílel, protože je zde děcko. Po tomto zvolání však muž proti
Krejčímu vystřelil a kulka prolétla těsně nad jeho hlavou. Projektil střely se vryl
do zdi na chodbě. Po Šimonově výstřelu měl použít zbraň45 i Krejčí a to tím
způsobem, že střílel směrem na druhou stranu těla, aby neporanil děcko. Vzápětí
po jeho výstřelu vběhl muž s děckem do pokoje.“46
Magdalena Appltová si pamatovala pouze na to, „že ji muž pojednou pustil, čehož
využila k tomu, aby od něj poodešla. Pootočila se a zahlédla, jak byl muž nějak
nakloněn ke straně, na kterou stranu již ale nevěděla, a z horní části hlavy přes
obličej mu tekla krev. Toho se natolik lekla, že začala hlasitěji křičet a odešla
do předsíně z chodby pootevřené a zahákované řetízkem zevnitř předsíně. Také
si vzpomněla, že někdo s těmito dveřmi cloumal a volal na ni, aby je otevřela.
Protože na řetízek nedosáhla, přinesla si z bytu stoličku, na kterou vystoupila

44

Tamtéž, Zpráva o prošetření okolností smrti býv. mjr. ČSLA Eduarda Šimona, nar. 13. 6. 1915, čj. IM481/20-67, ze dne 8. 8. 1967.
45
V osobním spise kpt. Josefa Krejčího se však nenachází naprosto žádný materiál o použití služební
zbraně v roce 1949. Viz ABS Praha, f. Inspekce ministra vnitra, zn. A 8/2, inv. č. A 8/2 i. j. 69, č. kr. 8,
sign. ŠIMON Eduard nar. 13. 6. 1915 – šetření k úmrtí a odškodnění, Záznam kpt. Karla Kotlase
o prostudování os. spisu ev. č. 105543 ze dne 15. 6. 1967.
46
ABS Praha, f. Inspekce ministra vnitra, zn. A 8/2, inv. č. A 8/2 i. j. 69, č. kr. 8, sign. ŠIMON Eduard nar.
13. 6. 1915 – šetření k úmrtí a odškodnění, Zápis o výpovědi sepsaný s kpt. Krejčím Josefem, čj. IM289/20-1967, ze dne 8. 6. 1967.
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a řetízek odjistila. Hned po otevření se jí někdo ujal a vyvedl ji z domu ven, kde
si ji vzala babička.“47
V pokoji bytu nalezli příslušníci muže (Eduarda Šimona) v bezvědomí
s prostřeleným pravým spánkem. V doprovodu strážmistra Pecníka byl jmenovaný
převezen do Všeobecné nemocnice v Praze 2, kde na následky těžkého střelného
zranění v 12.00 hodin zemřel.48 Pitva provedená o dva dny později doc. Tesařem
z Ústavu pro soudní lékařství prokázala, že střela byla vypálena z bezprostřední
blízkosti (v kůži byla vtrysklá prachová zrnka). Z dutiny lebeční byl vyjmut
projektil s ocelovým pláštěm ráže 6,35 mm49. „Při pitvě nebylo shledáno nic, co by
svědčilo proti sebevraždě.“50 A tady by fiktivní příběh vyšetřovatelů mohl
skončit. Jeho konstrukce se však dramaticky bortí v okamžiku, kdy „paní
Šimonová se svým tchánem druhý den (po zásahu) navštívili nemocnici. Když
hladila manžela po hlavě a tváři, zjistila ošetřenou a zašitou velkou ránu na levé
straně hlavy a ne na pravé. Kromě toho zahlédla na nohou a rukou ošetřené stopy
po zranění.“51 Je dosti nepravděpodobné, že by se Eduard Šimon jako pravák střílel
do levého spánku přes ruku, nebo že by při střelbě třímal zbraň v levé ruce. Závěr
pitevního protokolu by tedy správně měl znít: „Při pitvě nebylo shledáno nic, co by
svědčilo proti vraždě.“

47

Tamtéž, Zápis o výpovědi sepsaný s. Appltovou Magdalenou, rozenou Kokešovou, nar. 22. 10. 1944,
ze dne 15. 6. 1967.
48
Tamtéž, Záznam KV NB, odd. IV., Praha ze dne 20. 10. 1949, čj. 29610/49.
49
Příslušníci celého útvaru JAVOR měli být dle slov O. Hartmana vyzbrojeni služebními pistolemi ČZ7,65 mm. Šimonova zbraň byla v době vyšetřování Inspekcí MV ztracena, z lebky vyjmutý projektil
rovněž.
50
ABS Praha, f. Inspekce ministra vnitra, zn. A 8/2, inv. č. A 8/2 i. j. 69, č. kr. 8, sign. ŠIMON Eduard nar.
13. 6. 1915 – šetření k úmrtí a odškodnění, Pitevní protokol č. 1100, rok 1949.
51
FAJTL 1993, s. 128.
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Nepovolená domovní prohlídka
Do pozdních odpoledních hodin osudného 15. říjnového dne prováděli příslušníci
KV-Stb

Praha

po

incidentu

domovní

prohlídku

v bytě

Šimonových

v Přemyslovské ulici, aniž by k ní měli patřičná povolení od prokurátora nebo
soudu.52 Během ní zabavili několik cenností53 a poškodili bytové zařízení.
Prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Josefa Rychetského požádala54
Emilie Šimonová v prosinci 1967 zpětně o úhradu vzniklé škody. Skutečnost,
„že se o předmětných věcech poprvé zmínila až koncem roku (1967) a že tak činí
poté, kdy byla obeznámena s výsledkem šetření o příčinách smrti jejího
manžela,“55 jevila se Inspekci ministerstva vnitra nanejvýš podivná, nicméně
vzhledem k událostem kolem jejího manžela, jimiž byla Šimonová finančně
i morálně poškozena, a vzhledem k neexistenci56 protokolu o provedení prohlídky,

52

ABS Praha, f. Inspekce ministra vnitra, zn. A 8/2, inv. č. A 8/2 i. j. 69, č. kr. 8, sign. ŠIMON Eduard nar.
13. 6. 1915 – šetření k úmrtí a odškodnění, Informace pro ministra vnitra ČSSR s. Jana Pelnáře, čj. IM320/20-68, ze dne 8. 3. 1969.
53
Šimonová uvedla, že jí bylo zabaveno či poškozeno: šeková knížka Lloyds Bank London s vkladem
neznámé výše na jméno Eduard Šimon, zlatý náramek v ceně nejméně 3 000 Kčs, jedna zlatá
smaragdová náušnice s briliantkem v ceně asi 1 000 Kčs. Viz ABS Praha, f. Inspekce ministra vnitra, zn.
A 8/2, inv. č. A 8/2 i. j. 69, č. kr. 8, sign. ŠIMON Eduard nar. 13. 6. 1915 – šetření k úmrtí a odškodnění,
Záznam Inspekce ministra vnitra ze dne 13. 2. 1968.
54
ABS Praha, f. Inspekce ministra vnitra, zn. A 8/2, inv. č. A 8/2 i. j. 69, č. kr. 8, sign. ŠIMON Eduard nar.
13. 6. 1915 – šetření k úmrtí a odškodnění, Záznam Inspekce ministra vnitra ze dne 13. 2. 1968.
55
Tamtéž, Informace Inspekce ministra vnitra, čj. IM-29/20-68, ze dne 8. 4. 1968.
56
O provedení prohlídky byl sepsán protokol, který není k nalezení. Šimonová jej podepsala, ale
nevybavovala si, že by v něm byly zapsány nějaké zabavené věci. Viz ABS Praha, f. Inspekce ministra
vnitra, zn. A 8/2, inv. č. A 8/2 i. j. 69, č. kr. 8, sign. ŠIMON Eduard nar. 13. 6. 1915 – šetření k úmrtí
a odškodnění, Informace Inspekce ministra vnitra, čj. IM-29/20-68, ze dne 8. 4. 1968.
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dohodly se obě strany, „že za“ víceméně prokazatelně57 „zabavené a nevrácené,
nebo poškozené věci poskytne Ministerstvo vnitra Šimonové částku 5 000 Kčs.“58
Eduard Šimon ve vzpomínkách
V rámci rehabilitace v roce 1991, prvotně iniciované Sdružením vojenské obrody
a podpořené Sdružením československých zahraničních letců v čele s Františkem
Fajtlem, byl major letectva v záloze Eduard Šimon povýšen do hodnosti
plukovníka letectva in memoriam a na jeho rodném domě v Roudnici nad Labem
byla v roce 2003 slavnostně odhalena pamětní deska59, k níž jsou ve významné dny
pietně kladeny květiny.
Dcera Eduarda Šimona Madeleine Morgan je vdaná a žije ve městě Machynlleth
v hrabství Powys ve Walesu a neúnavně pátrá po informacích, které by jí přiblížily
osobní život, působení v RAF a rovněž okolnosti tragické smrti jejího biologického
otce, na něhož je velmi pyšná.

57

Více svědků zpětně potvrdilo, že si jim Emilie Šimonová v minulosti stěžovala na počínání příslušníků
StB, kteří 15. října 1949 prováděli domovní prohlídku, a že jí byly zabaveny konkrétní cennosti a poničeno
vybavení bytu. Nejpodstatnější zde byla výpověď Marie Michálkové, která většinu předmětných věcí,
včetně šekové knížky, nejen vyjmenovala, ale rovněž uvedla, že je „za jejího styku s ní (s Šimonovou)
viděla tak, jak je postupně nosila.“ Viz ABS Praha, f. Inspekce ministra vnitra, zn. A 8/2, inv. č. A 8/2 i. j.
69, č. kr. 8, sign. ŠIMON Eduard nar. 13. 6. 1915 – šetření k úmrtí a odškodnění, Zápis o výpovědi Marie
Michálkové ze dne 8. 2. 1968.
58
ABS Praha, f. Inspekce ministra vnitra, zn. A 8/2, inv. č. A 8/2 i. j. 69, č. kr. 8, sign. ŠIMON Eduard nar.
13. 6. 1915 – šetření k úmrtí a odškodnění, Informace pro ministra vnitra ČSSR s. Jana Pelnáře, čj. IM320/20-68, ze dne 8. 3. 1969.
59
NAJMAN-ROTBAUER 2010, heslo Šimon Eduard, nestránkováno.
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Závěr
Sledovali jsme životní příběh Eduarda Šimona, muže, který v pohnutém roce 1939
odešel do exilu, aby jako palubní střelec v řadách 311. bombardovací perutě RAF
bojoval proti hitlerovskému Německu a přisluhovačům hákového kříže. Držitel
mnoha československých i britských válečných vyznamenání se v srpnu 1945
vrátil do osvobozené republiky a v hodnosti majora letectva sloužil u Letecké
dopravní skupiny v Praze-Kbelích. Po politickém převratu v únoru 1948 se jako
příslušník II. odboje stal komunistickému režimu nepohodlným, přišel o práci
a 15. října 1949, během zatýkání příslušníky SNB, utrpěl střelné zranění hlavy,
na jehož následky téhož dne skonal, zanechav po sobě manželku a malého syna.
V roce 1991 byl rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka letectva
in memoriam.
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Zusammenfassung
Eduard Šimon. Das witzigste tschechoslowakische RAF-Mitglied. Dieser
Beitrag befasst sich mit dem raudnitzen Landeskind Eduard Šimon, der
nach der Protektoraterklärung im Jahre 1939 ins Exil weggegangen ist, um gegen
den nazistischen Feind zu kämpfen. Als Bordschütze im 311. Bombensquadron
RAF (Royal Air Force) hat er viele tschechoslowakische und britische
Kriegsmedailllen

erhalten.

Nach

seinem

Rückkehr

in

die

befreite

Tschechoslowakei im Jahre 1945 hat er als Radiotelegrafist auf dem KbelyFlughafen gearbeitet. Beim Verhaftungsversuch seitens der kommunistischen SNB
(Polizei) wurde er am 15. Oktober 1949 stark in den Kopf angeschossen und ist
am selben Tag im Prager Allgemeinen Krankenhaus gestorben.

15

Obr. 1. Eduard Šimon, 1. pol. 40. let 20. stol.
Snímek archiv Podřipského muzea
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Obr. 2. Pamětní deska na domě čp. 912 v Roudnici nad Labem (foto autor)
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Obr. 3. Záznam KV NB, odd. IV, Praha z 20. 10. 1949.
Fotokopie Archiv bezpečnostních složek
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