
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Olomouc, 10. listopadu 2011 

České dráhy koupily d ětské monitory dechu pro 
novorozenecké odd ělení Fakultní nemocnice 
Olomouc 

Dnes 10. listopadu p ředaly České dráhy 14 monitor ů BABYSENCE II 

novorozeneckému odd ělení Fakultní nemocnice Olomouc, osobn ě je 

převzal primá ř oddělení MUDr. Lumír Kantor. Ve spolupráci s Nadací 

Křižovatka pomáhají České dráhy d ětem ohroženým „Syndromem 

náhlého úmrtí novorozenc ů – SIDS“. V prosinci roku 2009 p ředal 

dopravce celkem 30 t ěchto monitor ů také do nemocnic na Vyso čině. 
 
České dráhy podporují činnost Nadace K řižovatka, která vznikla v roce 1995 a klade si za c íl 
pomáhat postiženým d ětem a spoluob čanům. Velký zájem pak v ěnuje, jako jediná organizace 
v ČR, práv ě pomoci d ětem ohroženým syndromem náhlého úmrtí. Mezi symptom y nemoci pat ří 
zástava dechu dít ěte způsobená poruchou centrální nervové soustavy. D ěti jsou zdánliv ě 
zdravé, bez potíží, ale náhle umírají ve spánku. Je dním z možných krok ů ochrany novorozenc ů 
je kontrola dýchání a pohybu d ětí přímo v postýlce práv ě věnovanými p řístroji. 

České dráhy zakoupily monitory dechu z vlastních finančních prostředků. 

 

Kateřina Šubová 
tisková mluvčí ČD,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba): 724 977 822, e-mail: press@cd.cz  
 
 
Informace o Českých drahách, a. s.   
 
Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 
163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost 
masivně investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci 
stávajících a nákup nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České 
dráhy spustily projekt zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity 
Pendolino i na další dálkové vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. 
Na eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, 
Ex, IC, EC a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 
 


