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Plazmaferetické centrum šumperské nemocnice „obsadili“ vojáci 
z aktivních záloh 
 
S trochou nadsázky by se dalo říct, že v Plazmaferetickém centru Nemocnice Šumperk to včera 
vypadalo tak trochu jako bojová základna. Nenatáčel se tam ovšem žádný film. Plazmaferetické 
centrum totiž „obsadila“ Pěší rota aktivních záloh plk. gšt. Vladimíra Taláška. Celkem sedm 
příslušníků roty přijelo do šumperské nemocnice darovat krevní plazmu.  
 
Členové aktivních záloh podporují šumperskou nemocnici dlouhodobě. „Všichni členové roty vnímají 
nezastupitelnost šumperské nemocnice jako silného poskytovatele zdravotní péče. Ví, že se nemocnice 
bez krevní plazmy neobejde, a že pokud cennou tekutinu darují nemocnici, dostane se výhradně 
k jejím pacientům,“ vysvětluje kapitán Martin Pelnář, proč se členové rozhodli darovat plazmu 
zrovna šumperské nemocnici.  
 
Darovací „akce“ se zúčastnil i plukovník Ing. Vojtěch Prýgl, který plazmu daroval nemocnici už 
nesčetněkrát. Jak sám řekl, dárcovství považuje za samozřejmost. „V mém životě bylo několik 
momentů, které mne k dárcovství přivedly. Můj otec byl dárcem krve a zdůvodňoval to jednoduše – je 
to potřeba. Další impulz přišel ve chvíli, kdy jsem získal „řidičák“, říká plukovník Vojtěch Prýgl s tím, 
že tehdy platilo, že každý řidič by měl darovat krev, protože neví, kdy ji sám bude potřebovat. „Když 
jsem potom sloužil v Brně, chodila dávat krev celá rota. Jako velitel ve Vyškově jsem motivoval 
nováčky nejdříve k darování krve a poté i k dárcovství kostní dřeně. Jsou to zdraví, mladí muži a mají 
proto velký potenciál pomoci ostatním,“ vysvětluje plukovník Vojtěch Prýgl, proč má dárcovství 
doslova v krvi. 
 
Plazmaferetické centrum se nachází přímo v areálu šumperské nemocnice. Zájemci, kteří se 
rozhodnou darovat krevní plazmu mohou volat na telefonní číslo 800 500 005. Podmínkou pro 
dárcovství je věk od osmnácti do pětašedesáti let. Dárce musí být zdravý, musí vážit aspoň 50 
kilogramů, musí dlouhodobě pobývat v České republice a mít platné zdravotní pojištění. Člověk může 
ročně darovat maximálně dvacet pět litrů plazmy a interval mezi darováním musí být alespoň čtrnáct 
dní.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FOTO: Plazmaferetické centrum šumperské nemocnice „obsadilo“ celkem 7 členů roty.  Autor: Archiv 
Nemocnice Šumperk 
 

 
 
 

 
 
FOTO 2: Dárcovství krve má plukovník Vojtěch Prýgl doslova v krvi. Autor: Archiv Nemocnice Šumperk 


