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„Bolest, kterou způsobuje
člověk člověku, je jako
kámen, který leží na srdci
a tlačí.“
(z Modlitby matek, Velehrad, 2003)

Celkový pohled na nemocnici krátce po uvedení do provozu v r. 1931.

Bulovka – místo bolesti i naděje
V době panování Karla IV. vybudoval severně od Prahy
majitel okolních vinic hrabě Bernard Bulle z Bullenau barokní
zámeček, který se stal Pražanům známým jako Bulovka. Zámeček
postupně sloužil také jako vojenský lazaret a vychovatelna pro
nezvladatelné děti. Od r. 1896 působila v areálu malá infekční
nemocnice s 20 lůžky.
Začátkem 20. století nemocnice nestačila potřebám okolí,
a tak pražští radní rozhodli v r. 1910 o postavení nové. Plány
přerušila 1. světová válka, stavba byla zastavena. Po vzniku
Československa se začalo opětovně stavět v r. 1925 a 21. 6. 1931
byla Nemocnice Bulovka slavnostně otevřena.
2. světová válka představovala těžkou zkoušku také pro
zaměstnance nemocnice. Mnoho z nich bydlelo na svých oddě
leních a nesmělo se bez vědomí primářů vzdalovat, sestry se
nesměly vdávat. Byla zavedena týdenní 56hodinová pracovní
doba.
Navzdory tomu se nemocnice aktivně účastnila odboje.
V jejích prostorách se skrývalo mnoho našich občanů, byly
odtud tajně zasílány léky a zdravotnický materiál odbojářům.
Svou pomoc poskytla i během Pražského povstání.
Právě sem, do chirurgického pavilonu, byl 27. 5. 1942 pře
vezen Reinhard Heydrich z místa atentátu. V celém zařízení
byla ihned přijata mimořádná bezpečnostní opatření, platil
absolutní zákaz vstupu do nemocnice a v areálu i okolí hlíd
kovaly stovky po zuby ozbrojených příslušníků SS.
Neblahé a smutné období dnes návštěvníkům nemocnice
připomíná nejen pamětní deska na hlavní budově, ale i chirur
gický pavilon, nesoucí jméno MUDr. B. Budína, umučeného
gestapem.

Pavilon plicních chorob.

Původní rentgenové zařízení nemocnice, která tehdy byla na špičkové evropské úrovni.

Chirurgická ambulance, někde v těchto místech proběhlo první
vyšetření zraněného Heydricha.

Operační sál – nemocnice byla již v době svého vzniku a rozvoje
během dalších deseti let schopna zajistit komplexní vysoce
odbornou lékařskou péči.

Na vyšetření Heydricha se podílel také rentgenolog MUDr. Adolf
Středa, který pořídil dva rentgenové snímky. V místě sleziny
identiikoval nevýrazný stín cizího tělesa. Později se zjistilo, že
šlo o chomáč výplně sedadla automobilu.

MUDr. Františkem Machem byla Heydrichovi provedena přímá
transfuze krve skupiny A – dárcem byl příslušník SS. Ještě
v hluboké narkóze byl Heydrich přemístěn do druhého patra
jednoho z prominentních pokojů prof. Dicka, který operaci
vedl. Následujícího dne byli všichni čeští lékaři z další ošetřovací
péče vyloučeni.

Přes veškerou péči Heydrich podlehl infekci. Na snímku rakev s ostatky zastupujícího říšského protektora v 2. patře chirurgického
pavilonu 5. 6. 1942 krátce před půlnocí, připravena na transport na Pražský hrad.

Po 2. světové válce navázala Nemocnice Bulovka na svoji pověst
vynikajícího lékařského pracoviště a stala se jednou z našich
předních nemocnic. Chirurgický pavilon, 2004.

Pamětní deska obětí 2. světové války z řad zaměstnanců Bulovky.
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