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Na podzim poprvé, na jaře podruhé. Tak by se dal stručně popsat začátek a pokračování spolupráce 
mezi FN Plzeň a firmou Doosan Škoda Power, jedním z pěti největších výrobců turbín na světě.  
Zástupci této firmy, v rámci Dne dobrovolníků, přišli 23.března do fakultní nemocnice a chopili se 
svěřených úkolů velmi zodpovědně. Hrabali trávu, čistili komunikace, natírali kontejnery, pracovali v 
nemocničních krytech, dělali společnost seniorským klientům a někteří z nich darovali krev.  
Účastníci dobrovolnického dne (jak ze strany nemocnice, tak z firmy Doosan) byli mile překvapeni 
celkovou atmosférou této akce a jeden z dobrovolníků (pracoval v nemocničním krytu) popsal den 
strávený ve fakultní nemocnici následujícími slovy: „Účastníci měli možnost, kromě samotného úklidu 
náletových rostlin v okolí obou vchodů do podzemních prostor krytu a zacelování trhlin na podlahách 
uvnitř, absolvovat i prohlídku celého objektu a vyslechnout zasvěcené komentáře správce tohoto 
krytu. Jedná se o 3 patrový kryt pro cca 600 osob, kruhového půdorysu, který je možné zcela 
hermeticky uzavřít a evakuované osoby zde mohou přečkat krizovou situaci. Kryt disponuje zásobníky 
vody, skladištěm potravin a zcela funkční je i systém filtrace vzduchu. Celý objekt je možné využívat 
jako záložní nemocniční oddělení s lůžkovou částí, operačními sály, kompletním zázemím pro 
zdravotnický personál. Nezávislost na zdrojích energie zajišťuje unikátní dieselový agregát s 
dostatečným výkonem výrobce ŠKODA (typ 4s 160 se spotřebou 35 l nafty za hodinu). Za zmínku stojí 
i možnost ručního pohonu filtrace vzduchu pro celý objekt v případě výpadku zmiňovaného diesel 
agregátu. Pro všechny účastníky se jednalo o zajímavý zážitek nejen z pohledu charakteru dané akce 
ale i ve spojení se seznámením se s tímto technicky velice zajímavým objektem. Poděkování 
rozhodně patří samotnému průvodci a správci tohoto objektu za jeho zajímavý a poutavý výklad i 
jeho celkový velice pozitivní přístup.“ Vedení nemocnice si velmi váží této spolupráce a všem 
účastníkům Dne dobrovolníků firmy Doosan Škoda děkuje za jejich práci v nemocnici.  
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