
Blansko má babybox na „záchrance”
Ve stfiedu 28. února 2018 v˘robce babyboxÛ, pan Zdenûk Jufiica z Námû‰tû nad Oslavou, nainstaloval v pofiadí jiÏ 73. ães-
k˘ babybox a to v Blansku na v˘jezdové základnû Zdravotnické záchranné sluÏby JmK p. o. (pfiímo u vjezdu do nemocni-
ce, hned vedle vrátnice), kde projevil velkou dávku vstfiícnosti a pochopení její fieditel Ing. Milan Klusák.  

S první my‰lenkou na „bed˘nku za-
chraÀující Ïivot”, a mnohdy i nabízející
fie‰ení pro ne‰Èastné maminky, které se 

ocitnou v tíÏivé Ïivotní nebo psychické
situaci a nevidí jinou moÏnost, neÏ se
svého dítûte vzdát, pfii‰el pan Ludvík

Blansko bylo posledním okresem
Jihomoravského kraj, kde nebyl babybox
instalován. Spoleãnost Babybox pro od-
loÏené dûti - Statim, z. s. zfiídila jiÏ dfiíve
na Ïádost nemocnic v Jihomoravském
kraji babyboxy v Brnû, v Hodonínû, ve
Vy‰kovû, ve Znojmû a v Bfieclavi. Do
konce roku je plánováno zfiízení babybo-
xu v Boskovicích. Celkovû babyboxy
v âeské republice, kter˘ch bylo do teì
72, zachránily 164 dûtí, které díky tomu-
to zafiízení vstoupily do nového a snad
i lep‰ího Ïivota.

Nov  ̆babybox je zhotoven  ̆z antikoro-
vého plechu, jeho dvoukfiídlá dvífika se otví-
rají automaticky a po vloÏení dûÈátka a
aktivaci senzoru se zcela samoãinnû zavfiou.
Ruãiãky ãi noÏiãky dûÈátka jsou chránûny
proti kolizi s dvífiky fotobuÀkami. Vnitfiní
prostor bed˘nky je klimatizován. Babybox
je opatfien náhradním zdrojem energie a je
napojen mnohonásobnû ji‰tûnou signalizací
na stálou sluÏbu i na mobilní telefony.
Devatenáct nejstar‰ích babyboxÛ bylo jiÏ
vymûnûno za babyboxy nové generace. 

Hess. Historicky první babybox byl nain-
stalován  1. ãervna 2005 v GYnCentru
v Praze 9. Zeptali jsme se, kdy vznikla
jeho my‰lenka vyrábût a instalovat baby-
boxy: „My‰lenka jako taková je stará ja-
ko lidstvo samo – zachránit Ïivot. Nápad
jsem dostal asi v roce 2003, ale obtíÏnû
se prosazoval”. Ludvík Hess se nevzdal,
byl neústupn˘ a díky jeho vytrvalosti se
nápad podafiilo realizovat. Dnes je
Ludvík Hess pfiedsedou Babybox pro 
odloÏené dûti - Statim, z. s., ve svém vol-
ném ãasu chová konû, pí‰e knihy, foto-
grafuje a vûnuje se vytváfiení PR ãlánkÛ. 

Ludvík Hess je v‰estrann˘ ãlovûk, 
kter˘ miluje Ïivot a snaÏí se pomáhat v‰u-
de, kde je to potfieba. Za to mu patfií velk˘
dík. Projekt babyboxÛ podporuje skupina
v˘znamn˘ch osobností z oblasti justice,
podnikatelské sféry, medicíny a umûní, 
fiada poslancÛ, senátorÛ, soudcÛ a dal‰ích.
V‰em a mnoh˘m dal‰ím patfií podûkování.
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Novû nainstalovan˘ babybox v Blansku na „záchrance”.

Vynálezce babyboxu Ludvík Hess – hlá‰ení o vloÏení miminka Krnov 2012.
Poãítaã napojen˘ na babybox na operaãním stfiedisku ZZS JmK v Brnû 

hlásí vloÏení dûÈátka.


