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MY
je víc než já

You are worth it.
Life is worth it.
Nature is worth it. 
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V závěru roku 2020 jsme v Respilonu dou-
fali, že rok nový bude podstatně klidnější. 
Věřili jsme, že pandemie koronaviru již 
ustupuje a nevítaný mikroskopický host 
přestane tak výrazně zasahovat do živo-
tů lidí po celém světě. Bohužel se záhy 
ukázalo, že tato přání nebudou vyslyše-
na. Populací se prohnaly další covidové 
vlny, které ohrožovaly nejen samotný život 
a zdraví milionů lidí, ale i jejich zaměstná-
ní, rodinné vztahy, volnočasové aktivity 
a plány či sny všeho druhu. 

V Respilonu jsme toto zjištění přijali s po-
korou. Ovšem zároveň s vědomím, že o to 
intenzivněji chceme pomáhat se zmír-
ňováním dopadů pandemie na ty, které 
zasahuje nejtvrději. Chtěli jsme ze všech 
sil podporovat naše dlouhodobé partnery, 
ale zároveň nechat otevřené dveře i pro 
ty nové. Po předchozích zkušenostech 
jsme na tuto situaci už byli lépe připraveni. 
Výrobní linky v Brně, které jsme ve druhé 
polovině roku 2020 nainstalovali a začali 
testovat, zvýšily nezávislost Respilonu na 
přeshraničních dodávkách a umožnily 
nám reagovat flexibilněji. 
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Úvodem

Ačkoliv světový trh polykal drtivou většinu produkce nanovlákenných respirátorů, naše dobročinné 
kapacity se přece jen rozšířily. Vítanou posilu znamenaly i takzvané neprodejné vzorky neboli plně 
funkční respirátory, které jsme z důvodu nějaké kosmetické vady – bez vlivu na účinnost – při kontrole 
kvality vyřadili z prodeje. V rámci dobročinných aktivit pomohly tisícům osob, které tak mohly žít 
každý den beze strachu z nákazy. Další součástí naší pomoci se stávaly i nově zaváděné produkty – 
například respirátor s názvem RespiRaptor. Díky inovativnímu tvaru (tzv. fish-type neboli „rybička“) 
padne lidem s rozdílnými proporcemi tváře, takže usnadňuje výběr vhodné velikosti. V roce 2021 
jsme představili také jeho samosterilizační verzi VK, velmi vhodnou právě pro pandemické časy. 

Chybět nemohly ani osvědčené nákrčníky R-shield, které mám osobně velmi ráda hned ze dvou 
důvodů. Za prvé, jejich nošení nebudí negativní emoce ani v místech, kde ostatní žádnou ochranu 
dýchacích cest nepoužívají – a proto si je oblíbili třeba lidé s oslabenou imunitou. A za druhé, látko-
vé provedení s nanovlákenným filtrem nám poskytuje spoustu kreativního prostoru. Můžeme tak 
pro své partnery a jejich organizace připravovat speciální designy, které podpoří dobrou věc nejen 
vizuálně, ale i finančně – Respilon u řady projektů už několik let věnuje konkrétním neziskovým 
organizacím část výtěžku z prodeje příslušných typů R-shieldu. Tato idea se osvědčila, a proto ji 
budeme přenášet i na další výrobky a šířit mezi nové partnery. 
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Ing. Jana Zimová, MBA
Global Chief for Foundations & CSR

Vedle ochrany nejohroženějších lidí před koronavirem jsme samozřejmě nezapomněli na další 
oblasti, v nichž nanovlákno díky svým jedinečným vlastnostem dokáže pomáhat. Naše ochranné 
výrobky bránily dýchací cesty osob žijících v lokalitách se silně znečištěným ovzduším, umožňovaly 
svobodně dýchat alergikům i astmatikům a už tradičně mířily k lidem s oslabenou imunitou – ať už 
šlo o onkologické pacienty, nebo třeba o osoby trpící cystickou fibrózou. 

A právě v době, kdy si pandemie už druhým rokem pohrávala s osudy všech lidí, jsme se začali zamě-
řovat i na další skupiny. Na lidi, kteří se dostali do nezáviděníhodné životní situace – ať už kvůli ztrátě 
práce, zdravotním potížím, nebo špatnému psychickému stavu. I já sama jsem si stále intenzivněji 
uvědomovala, kolika lidem všeobecná nejistota, strach a nařízená omezení působí potíže nejen na 
těle, ale i na duši. O to více jsme se v Respilonu během roku 2021 soustředili na pomoc těm, kteří ji 
potřebují proto, aby překonali těžké chvíle a mohli se vrátit do normálního života. 

Uvedu jeden příklad za všechny. K našim partnerům se zařadila nezisková organizace Magdaléna, 
o.p.s., která se specializuje na prevenci a léčbu závislostí. Všech druhů, jaké si umíte představit. Bylo by 
velmi snadné odsoudit někoho, kdo podlehne svodům a závislosti propadne – ať už na omamných 
látkách, nebo rizikových aktivitách. V Respilonu odmítáme takhle uvažovat. Uvědomujeme si, 
že jinakost je součástí života. Víme, že pokud se nás jinakost netýká, máme často tendenci ji ne-
vnímat a přehlížet. Osud někdy proplete nitky tak, že se dostaneme do situací, které jsme dosud 
ignorovali – právě proto, že se nás netýkaly. A nikdy nevíme, kdy se v takovém stavu ocitneme my 
sami. I proto se v Respilonu chceme k lidem v nelehkých životních fázích chovat s láskou, přijetím 
a respektem. Víme, že jakmile jej z naší strany pocítí, dokážou si ho opět vybudovat i sami k sobě. 
Přijmout podanou ruku a bojovat za sebe. 

Málokdo si uvědomuje, že taková podoba dobročinných aktivit není jednostranným aktem. 
Jde o oboustrannou pomoc a synergii. Vše, co děláme, obohacuje i nás samotné, rozšiřuje naše 
obzory a vytváří jiný životní kontext. Když někomu pomáháme, posune to kupředu vždycky obě 
strany. V takových vztazích všichni mohou jen získat. Radost, budoucnost, inspiraci a naději. A přesně 
o tom by společenská zodpovědnost podnikatelů – i kohokoliv jiného – měla být.
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Kontext

Ačkoliv jsme všichni doufali ve zlepšení, první měsíc roku 2021 se stále nesl v zajetí koronavirové 
pandemie. Covid-19 v České republice ani s příchodem nového roku a začátkem očkování neze-
slábl, naopak řádil plnou silou. A tomu odpovídala i vládní opatření. Platil zákaz volného pohybu od 
21. hodiny večerní do 5. hodiny ranní. Přes den jsme si mohli zajít maximálně na úřad, nákup, chatu 
nebo vycházku do přírody, případně na venkovní sportoviště. Bylo povoleno setkávání nanejvýš 
dvou osob – pokud nešlo o členy jedné domácnosti, kolegy z práce či spolužáky. S odstupem času 
se nám to zdá až neuvěřitelné. 

Naše činnost

Ochrana pro dobrovolníky
Přes nepříznivé okolnosti jsme nepolevovali v našich aktivitách a v průběhu ledna jsme podpořili 
ochrannými nanovlákennými výrobky dlouhodobého partnera Respilonu – spolek ADRA o.p.s. 
Ten se stará o to, aby lidé ve složitých životních situacích nezůstávali sami. Je součástí mezinárodní 
humanitární organizace ADRA, která pomáhá lidem v nouzi – například po přírodních katastrofách. 
Díky našim produktům mohli dobrovolníci se spolehlivou ochranou dýchacích cest přinášet i v této 
složité době radost do života seniorům, seniorkám a lidem se zdravotním postižením, kteří zároveň 
obdrželi další respirátory i pro vlastní ochranu. 

Respirátory pomáhají mladým… 
Tisíce lidí pandemickou situaci špatně snášely a mnozí z nich trpěli i kvůli špatné dostupnosti 
ochranných prostředků. Proto nás oslovila organizace Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. 
Už od roku 1994 se věnuje dětem a mladým lidem ohroženým rizikovým chováním, psychickými 
obtížemi nebo sociálním selháním, kteří mnohdy navíc zrovna procházejí náročným životním ob-
dobím. Neváhali jsme a zaslali potřebnou ochranu – od toho jsme tady! 

…i osamělým seniorům 
Prostřednictvím společnosti Gadgets House s.r.o. jsme rozeslali ochranné výrobky z nanovlákna 
také dalším seniorům žijícím v domovech důchodců. Šlo především o respirátory RespiPro Carbon. 

Leden
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DALŠÍ POMOC PRO 
DRS ZVONEK

Chtěli bychom tímto moc 
poděkovat společnosti 
RESPILON za dar v podobě 
nejkvalitnějších respirátorů, 
roušek a nákrčníků pro děti 
a zaměstnance ve Zvonku. 
Naše sbírka běží celý rok. 
Pokud by vás napadlo, jak 
se zapojit, dejte nám vědět!

HC Engineers Prague

V lednu jsme poskytli naše produkty v hodnotě 35 188 Kč těmto organizacím 

• Spolek Engineers Prague
• ADRA, o.p.s. 

• Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. 
• Gadgets House s.r.o. 

RESPILON Headquarters
Jaselská 14
BRNO 60200
Czech Republic

V Praze 1.3.2021

Vážení,

Dovolte mi, abychom Vám poděkovali za možnost vyzkoušení Vašich pro-
duktů: VK RespiPro – respirátor, který obsahuje akcelerovanou měď, jež 
efektivě ničí viry z okolí i ze strany samotného uživatele. Eliminuje rizika 
kroskontaminace. Díky samosterilizaci je možno VK RespPro nosit opakovaně 
dle potřeby až 1 týden. Nevyžaduje žádnou údržbu dezinfekcí. 

Respirátor je lehký, dobře přiléhá k obličeji a zamezuje nežádoucímu proudu 
vzduchu na okraji respirátoru. Při jeho použití nedochází k mlžení brýlí.

Antivirový nákrčník R-shield má v oblasti nosu a úst všitou nanovlákennou 
membránu, která zachytí 99,9 % virů a bakterií. Skrze membránu neprojde 
ani prach, smog či alergeny.

Nákrčník je lehký. bezpečný, dobře přiléhá k obličeji a je vhodný k ochraně 
v terénu a při práci mimo uzavřené prostory.

Výrobky fimy RESPILON splňují všechny náročné podmínky na ně kladené 
a jejich použití vřele doporučujeme.

Doc. MUDr. Vladislav Hylych, Ph.D.
Oddělení hrudní chirurgie
Centrum vysoce specializované
pneumoonkochirurgické péče

Center of Excellence in Thoracic Surgery
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 Krč

Máme radost z vašich reakcí 
V listopadu roku 2020 jsme uvedli na trh revoluční 
novinku VK RespiPro: samosterilizační respirátor, 
který viry nejen zachycuje, ale také deaktivuje 
a hubí. Potěšilo nás, že už za několik týdnů – tedy 
začátkem nového roku – klienti Respilonu zare-
agovali na jeho parametry a funkčnost pozitivní 
zpětnou vazbu.

Kolegyně chválí především nízkou hmotnost, která tím 
pádem umožňuje určité pohodlí při nošení. Pokud musí-
me mít masku na obličeji prakticky celou pracovní dobu, 
je to důležitý parametr. Respirátor VK se přijemně nosí, 
je lehký, dobře vypadá. Jako hlavní benefit hodnotím 
likvidaci virů aktivní mědí, zvyšuje to bezpečnost při 
vlastním používání i manipulaci s respirátorem.

PharmDr. P. K., Medicentrum lékárna

LE
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EN
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Kontext 

Pořád jsme žili v pandemii se zavřenými školami a ome-
zeným pohybem osob. Počty nakažených každým dnem 
stoupaly, ačkoliv už byly k dostání první dávky vakcín. 
Ve většině světa úřady nařídily povinné nošení respirátorů 
FFP2 a na nás se valil neutuchající nápor proseb jak od 
dlouhodobých partnerů, tak od těch nových . 

Snažili jsme se uspokojit poptávku, ale bohužel jsme 
neměli pohádkový kouzelný hrníček, z něhož bychom 
tahali nekonečné množství nanovlákenných respirátorů. 
Díky produkčním linkám v brněnském Technologickém 
parku jsme získali stabilní materiální zázemí přímo 
v ČR a mohli jsme naplno využít potenciál takzvaných 
neprodejných vzorků. Šlo o plně funkční respirátory, 
které jsme z důvodu nějaké kosmetické vady – bez vlivu 
na účinnost – při kontrole kvality vyřadili z prodeje. 
Tyto produkty nám při dobročinných aktivitách umož-
nily pracovat s větším objemem ochranných prostředků 
a jejich využitím v rámci hmotných darů jsme zároveň 
šetřili zdraví naší planety. Dokázaly tak v kritické době 
chránit zdravotníky, žáky škol nebo pacienty. 

Naše činnost

Pomoc onkoláčkům
Nadační fond Šance onkoláčkům je nezisková organizace, 
která vznikla se záměrem materiálně i finančně pomáhat 
dětem s vrozenými vadami a s onkologickým nebo jiným 
závažným onemocněním. K tomuto fondu máme obzvláště 
vřelý vztah – právě on nás totiž před lety přivedl na myš-
lenku zahájit dobročinné aktivity a pomáhat potřebným. 

Velmi silný je i příběh vzniku fondu – ředitelka Lenka 
Klasnová jej totiž založila na základě osobní zkušenosti. 
Jejímu synovi Matyášovi lékaři v pouhých devíti měsících 
diagnostikovali zhoubný nádor. Se svým osudem se porval 
opravdu statečně a během náročné cesty celá rodina po-
znala, jak důležitá je podpora okolí. Jakmile se Matyáškův 
stav stabilizoval, založila Lenka s kamarádkami nadační 
fond. A pro desítky nemocných dětí i jejich rodiče jsou 
dodnes nefalšovanými dobrými anděly. 

V covidové době na sebe onkologičtí pacienti musejí dávat 
pozor dvojnásob – kvůli imunitě oslabené často drastickou 
léčbou. Proto jsme dětem i dobrovolníkům z nadace poslali 
několik várek samosterilizačních respirátorů VK RespiPro®. 

Šátky pro terénní pracovníky
V únoru jsme podpořili také neziskovou organizaci KOTEC, 
která se zaměřuje na společenskou pomoc, je oporou lidem 
v nepříznivých sociálních podmínkách a profesionálním 
poskytovatelem služeb sociální prevence. Její pracovníci 
musejí do terénu vyrážet s pořádnou výbavou, a proto 
jsme jim zaslali naše šátky R-shield. 

Ú
N

O
R

Únor

V únoru jsme poskytli naše produkty v hodnotě 84 250 Kč těmto organizacím 

• Nadační fond Šance onkoláčkům
• Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy
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Kontext 

Prvního března 2021 uplynul přesně rok ode dne, kdy 
testy potvrdily úvodní tři případy nového koronaviru 
v Česku. Nákazu od té doby prokazatelně prodělalo více 
než 1,23 milionu lidí. Začal platit zákaz cestování mimo 
okres s výjimkami cest do zaměstnání, k lékaři nebo na 
úřad. Dodržování tohoto opatření kontrolovali na hranicích 
mnoha okresů policisté i vojáci. 

V Respilonu jsme spojili síly s velkými lékárenskými řetězci, 
takže naši klienti měli nově možnost zakoupit nanovlá-
kenné produkty i na jejich e-shopech. Snažili jsme se 
být zákazníkům co nejblíže, sbírali jsme od nich zpětnou 
vazbu a reference. Zároveň nelenilo ani vývojové oddělení, 
takže jsme mohli uvést na trh nový produkt. Protože každý 
z nás je jedinečný, zařadili jsme do portfolia nanovlákenný 
FFP2 respirátor RespiRaptor s inovativním tvarem (tzv. 
fish-type neboli „rybička“), který padne téměř každému.

Naše činnost

Smích za respirátorem 
Nemocnice se nacházely na hraně svých kapacit. Chyběla 
volná lůžka, vakcíny a přístroje, lékaři i ostatní zdravot-
níci byli vyčerpaní a neměl je kdo vystřídat. Docházely 
také respirátory a další ochranné prostředky. Za neblahé 
situace to byli právě zdravotní klauni, kteří do nemocnic 
přinášeli smích. S dobročinnou organizací Zdravotní 
klaun spolupracujeme už řadu let. Klauni rozdávají 

v nemocnicích radost pacientům i personálu, k osamo-
ceným lidem neváhají zajít také domů. Jsme rádi, že 
naše nanovlákenné respirátory jim poskytly ochranu při 
tomto poslání. V březnu ke zdravotním klaunům putovaly 
stovky respirátorů RespiPro White, stejně jako unikátní 
samosterilizační respirátory VK RespiPro. Klauni neváhali 
a také pro nás vyplnili dotazníky se zpětnou vazbou. Ta je 
pro nás důležitá, protože jsme díky ní schopni výrobky 
posouvat dál a neustále je zlepšovat. 

Ochrana pro trpící cystickou fibrózou
Náš další dlouhodobý zahraniční partner, Slovenská 
Asociácia Cystickej Fibrózy, chystal v březnu online 
workshop na Ukrajině. Pro nás šlo o ideální příležitost po-
slat do této země ochranné výrobky. Workshopu jsme se 
zúčastnili s prezentací, kde jsme vyzdvihli benefity nano-
vláken a představili portfolio produktů chránících dýchací 
cesty. Těší nás, že jsme si navzájem mohli předat nejčerstvější 
informace spojené s cystickou fibrózou a životem s ní. 

Březen 
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V Respilonu se tomuto tématu věnujeme už několik let 
a organizacím pečujícím o pacienty poskytujeme hmotné 
dary i slevy na naše produkty. Výtěžek 20 Kč z každého 
kusu R-shieldu se vzorem Papoušek, prodaného kdekoliv 
na světě, věnujeme Klubu nemocných cystickou fibrózou. 

Dary onkologickým pacientům
Nadační fond dětské onkologie KRTEK, který je součástí 
Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, se 
věnuje problematice léčby onkologicky nemocných dětí 
komplexně. Díky spolupráci odborníků z kliniky se špič-
kovými výzkumnými centry u nás i v zahraničí je dětem 
nabízena léčba na maximální možné úrovni. Pomáhá udržet 
vysoký standard péče, usnadnit náročnou léčbu, zmírnit 
její následky a navýšit možnosti personalizované medicíny 
pro všechny děti, které to potřebují. V minulých letech 
jsme se setkávali osobně v rámci Dnů dětské onkologie 
v Brně. Tentokrát to covidová situace bohužel nedovolila, 
a tak jsme nemocné děti a jejich rodiny alespoň zásobovali 
produkty z nanovlákna. Imunita onkologických pacientů 
bývá narušena chemoterapií i dalšími postupy, a tak jde 
o jednu z našich hlavních cílových skupin.
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V březnu jsme poskytli naše produkty v hodnotě 86 861 Kč těmto organizacím 

• Green Doors z.ú.
• ERGO Aktiv, o.p.s.
• Zdravotní klaun, o.p.s.
• DUPV – Dech života, z.ú.

• Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.
• SRPŠ při ZŠ a MŠ Frýdek-Místek
• Česko-izraelská smíšená obchodní komora
• Nadační fond dětské onkologie KRTEK 

Děkujeme společnosti RESPILON Česká republika, která u při-
ležitosti Mezinárodního dne dětské onkologie darovala ústen-
ky ReSpimask® a VK respirátory RespiPro® v celkové hodnotě 
15.270 Kč. Díky tomuto věcnému daru můžeme pružně reagovat 
na potřeby rodin, pro něž může být zajištění kvalitní ochrany 
dýchacích cest finančně náročné.

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Kancelář ČISOK velmi děkuje RESPILONU za dar nových nano 
respirátorů RespiRaptor®. Respirátory jsme vyzkoušeli a nadchlo 
nás, jak komfortně se nosí. Respirátor je opravu velmi lehký 
a gumičky nikde netlačí. Na obličeji téměř necítíte, že ho máte 
nasazený. Díky za vaše skvělá inovativní řešení.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Do terénu s nanoochranou 
Dalším partnerem Respilonu je Dech života. Jde o skupinu 
zdravotnických pracovníků, jejichž hlavní cíl představuje 
pomoc pacientům na umělé plicní ventilaci při přechodu 
do domácí péče. Tým disponuje odbornými koordinátory, 
kteří jsou denně v terénu, navštěvují pacienty a pomáhají 
řešit různé situace. A my víme, že tady je zdraví a ochrana 
pacienta na prvním místě. Neváhali jsme a zaslali respirá-
tory VK RespiPro.

Pro snadnější návrat do života
Potěšila nás pozitivní zpětná vazba od dalších organizací, 
jimž jsme zaslali nanovlákenné respirátory nebo R-shieldy. 
Centrum neurorehabilitace ERGO Aktiv poskytuje podporu 
lidem po prodělané cévní mozkové příhodě či jiném po-
škození mozku. Pomáhá jim při cestě zpět do aktivního 
života, zvýšení soběstačnosti, návratu do zaměstnání 
nebo jeho udržení a při řešení celkově nepříznivé sociální 
a životní situace. S návratem do práce pomáhá i nezisková 
organizace Green Doors – tentokrát lidem s duševním 
onemocněním. Podporuje je v úsilí překonat krizi způ-
sobenou nemocí, aby co nejlépe zvládali pracovní zátěž.



9

RESPILON | Výroční zpráva o CSR aktivitách za rok 2021

Kontext 

Během dubna se epidemická situace v Česku konečně 
začala pomalu zlepšovat a vláda tak mohla přistoupit 
k rozvolnění opatření ve školství, obchodu i službách. 
Všichni jsme měli radost, že se děti budou moci vrátit do 
škol. Díky zpětné vazbě od našich klientů jsme si potvrdili, 
že samosterilizační respirátor VK RespiPro první generace 
ve velikosti M vyhovuje nejen dospělým, ale i dětem 
zhruba od věku 8 let výše. A hlavní změna? Po dlouhé 
době jsme byli schopni navštívit naše partnery i osobně, 
vidět se tváří v tvář a předat jim stále potřebné pomůcky 
pro ochranu dýchacích cest. 

Naše činnost

Bezpečná prezenční výuka
Děti už zase mohly chodit do školy, a tak jsme 1000 kusů 
neprodejných vzorků respirátorů VK RespiPro® poslali 
brněnským školám. Díky nim byli učitelé i žáci spolehlivě 
chráněni a mohli bezpečně po dlouhé době opět vyučovat 
prezenčně. 

Nanovlákenný dravec pro lékaře
Jak už jsme zmínili v minulé kapitole, v březnu se naše 
portfolio rozšířilo o nový produkt: nanovlákenný respirátor 

RespiRaptor. Zaměstnanci Gynekologicko-porodnické 
kliniky Fakultní nemocnice Brno ho od nás dostali darem 
a my jsme měli radost z pozitivní zpětné vazby, kterou 
jsme od nich získali. 

Ochrana i úsměv 
Dvě stovky nanovlákenných respirátorů jsme věnovali 
také spolku Společně k úsměvu. Je to parta mladých lidí, 
kteří si během dětství nebo v průběhu dospívání prošli 
onkologickou léčbou. Nyní podporují léčené i vyléčené 
a pomáhají, aby i oni měli důvod k úsměvu a kvalitní život. 
To dokonale souzní se smyslem aktivit Respilonu, díky 
nimž jsou členové týmu Společně k úsměvu i chráněnci 
této organizace kvalitně chráněni. 

Duben
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Do rukou se mi dostal RespiRaptor® od firmy RESPILON. Na první pohled 
vypadá trošku jako hygienická vložka, nicméně po nasazení na obličej mě 
překvapilo, že je velice pohodlný vzdušný. Vzhledem k tomu, že mám široký 
obličej, je jeho tvar pro mě úplně ideální. Netvaruje mi obličej do zobáku 
jako klasický respirátor. Dobře se v něm dýchá, je lehký a řekla bych, že chví-
lemi ani nevím, že ho mám na obličeji. Jediné, co bych mu vytkla je, že má 
tendenci mi lézt trochu do očí. Možná bych trošku změnila tvar horní části, 
lehce ho pod očima vykrojila. Ale jinak 9 bodů z 10.

Bc. Michaela Černá, porodní asistentka, Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
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Bok po boku proti šikaně
Se sourozenci Ptáčkovými jsme se setkali už v roce 2020. Martina 
s Josefem mají ve sbírce dohromady více než 10 titulů mistrů světa 
v bojových sportech, ale důležité souboje svádějí také v civilním 
životě. Jedním z nich je projekt Boj proti šikaně a v Respilonu jsme 
rádi, že máme možnost jej svým dílem podpořit. Společně s oběma 
sportovci jsme připravili nový design nákrčníku R-shield pro dospělé 
i pro děti. A z každého prodaného kusu posíláme 20 korun právě 
na podporu iniciativy sourozenců Ptáčkových. 

Nanovlákno na jevišti 
Když mluvíme o zdraví, nemyslíme pouze to 
fyzické, ale i psychické. Obzvláště po dlouhé 
době státem nařízeného odloučení od kulturních 
zážitků je důležité se věnovat také potřebám naší 
duše. Proto jsme podpořili pražskou Akademii 
múzických umění – vybavili jsme tuto vysokou 
školu respirátory VK RespiPro, takže se herci mohli 
bezpečně účastnit zkoušek v Divadle Na zábradlí. 
A my se mohli těšit na nové kulturní zážitky! 

V dubnu jsme poskytli naše produkty v hodnotě 134 498 Kč těmto organizacím 

• Fakultní nemocnice Brno
• Židovská obec v Praze
• Společně k úsměvu, z.s.
• Iveta Petrovická
• LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o.

• Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno
• Základní škola Lipůvka
• Akademie múzických umění v Praze
• Maminky dětem, z.s.

D
U

BE
N



11

RESPILON | Výroční zpráva o CSR aktivitách za rok 2021

Květen

Kontext 

Všechny naše výrobky v čase technologicky vylepšujeme a implementujeme do nich změny, které 
vycházejí z potřeb našich klientů. Proto jsme v květnu uvedli na trh druhou generaci oblíbeného 
respirátoru VK RespiPro. Využívá nový typ záušních gumiček, které zajišťují maximální komfort při 
nošení. Změnou prošlo i balení – s cílem snížit množství obalového materiálu a tím i ekologickou 
zátěž. Další jarní novinkou v nabídce Respilonu se stal respirátor VK RespiRaptor. Jak název napovídá, 
jde o kombinaci unikátního „rybičkového“ tvaru RespiRaptor a samosterilizačních vlastností řady VK.

Naše činnost

Pomoc křehkým bojovníkům
V květnu nás mimo jiné čekala milá návštěva Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Brno 
na Obilním trhu. Přinesli jsme s sebou i 500 kusů samosterilizačních respirátorů VK RespiPro, určených 
pro maminky křehkých bojovníků. Přesně tak mluví o svých svěřencích personál Neonatologického 
oddělení. Spolupracujeme se spolkem Neonatologie Brno z. s. – samosprávnou neziskovou organi-
zací, která se zabývá právě problematikou podpory nedonošených novorozenců. A už v květnu jsme 
společně začali plánovat překvapení na zářijové setkání křehkých bojovníků. 

RespiRaptor pro modernizátory 
Na Obilní trh to máme z kanceláří opravdu blízko, a tak naše další návštěva směrovala na Gynekologicko-
porodnickou kliniku Fakultní nemocnice Brno. Setkali jsme se s jejím přednostou doc. MUDr. Vítem 
Weinbergerem, Ph.D., zakladatelem a předsedou správní rady Nadačního fondu Proni. Ten slouží 
k rozvoji a modernizaci zmíněné kliniky a jeho cílem je vybudovat zázemí odpovídající potřebám ženy 
21. století. Takové aktivity se nám moc líbí a nadační fond od Respilonu dostal darem 750 RespiRaptorů. 
I zde jsme hned začali chystat novou spolupráci, o které se dozvíte více v říjnové kapitole. KV

ĚT
EN

Minulý čtvrtek jsme měli tu čest přijmout dar od společnosti RESPILON 
pro rodiče dětí hospitalizovaných na neonatologické jednotce intenzivní 
péče a intermediárních odděleních. Jednalo se celkem o 500 samosteri-
lizačních respirátorů dvou velikostí. Přinesla nám ho přímo do Porodnice 
paní Ing. Eva Mikulíková, které spolu s ředitelkou firmy RESPILON, paní 
Ing. Janě Zimové, tímto ještě jednou velmi děkujeme! 

(Respirátory dostali na vyzkoušení i sestry a lékaři, kteří byli zrovna pří-
tomni na oddělení.) 

Neonatologie Brno
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V květnu jsme poskytli naše produkty v hodnotě 196 112 Kč těmto organizacím 

• Neonatologie Brno z.s.
• Nadační fond Proni
• Arcidiecézní charita Praha
• Diecézní charita Brno
• Oblastní charita Blansko

• Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.
• Martina Ptáčková
• LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o.
• Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno
• Lesní spolek Oslavánek, z.s. KV

ĚT
EN

S otevřeným srdcem 
Dalajláma jednou řekl moc pěknou větu: „Myslím, 
že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré 
srdce.“ A protože máme v Respilonu velké srdce 
s touhou pomáhat, podpořili jsme darem nanovlá-
kenných respirátorů charitativní projekt Azylového 
domu sv. Gerarda Arcidiecézní charity Praha, stejně 
jako další projekty Diecézní charity Brno nebo 
Oblastní charity Blansko. 

Účinná ochrana i respekt k přírodě 
Lesní spolek Oslavánek, z.s. funguje jako dětský 
klub v přírodě, který nabízí předškolní vzdělávání 
dětem od 3 let. Volnou hrou v lesním prostředí 
se kluci a holky učí respektu k sobě i ke svému 
okolí. To jsou hodnoty, které vyznáváme také u nás 
v Respilonu, a proto jsme klub rádi vybavili ochran-
nými nanovlákennými produkty.

Spokojení pedagogové 
Novinku mezi respirátory – VK RespiRaptor – jsme 
začali posílat darem také učitelům, aby mohli ve 
školách bezpečně pokračovat v prezenční výuce. 
Jejich reakce nás velmi potěšily a o jednu z nich 
se s vámi podělíme:

Respirátory v novém tvaru jsem vyzkoušela během cestování do práce měst-
skou hromadnou dopravou i ve škole při výuce, při práci v kanceláři a jednání 
s kolegy. Velmi dobře přiléhají, ale přitom na obličeji nikde netísní a netáhnou. 
Mohu mit nasazené brýle, aniž by se mlžila skla. Díky svému tvaru respiráto-
ry poskytují komfortní prostor pro dýchání. Dýchá se v nich velmi snadno. 
Vyhovují mi více než ty klasické, jsem s nimi opravdu spokojená. Stejný ohlas 
mám i od ostatních kolegů, kteří respirátory vyzkoušeli. Paní vychovatelce se 
osvědčily i při práci ve školní družině, velmi dobiře se jí v nich dýchá a mluví. 
Je z nich nadšená.

P. V. Ředitelka ZŠ
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Kontext 

Asi nepřekvapí, že naši technici a vývojáři sledují nové 
trendy na poli nanovláken. Zajímají nás ovšem i trendy 
v informačních technologiích, a proto jsme v červnu 
přinesli náš první podcast. Spoluzakladatelka společnosti 
Jana Zimová si s lidmi z České tiskové kanceláře povídala 
o historii i dlouhodobé vizi Respilonu. Její vyprávění 
můžeme shrnout do následující věty: V nanovláknech 
vidíme budoucnost a obrovskou přidanou hodnotu pro 
vylepšování vlastností materiálů i produktů v celé řadě 
oblastí.

Po první účasti z roku 2019 jsme už podruhé zavítali do 
Pekingu na veletrh China-CEEC Expo. Jsme hrdí, že jsme 
i tentokrát měli příležitost společně s dalšími předními 
firmami z ČR představit naše nové produkty a potkat řadu 
zajímavých lidí.

V listopadu 2020 jsme zákazníkům i médiím představili 
náš revoluční VK RespiPro: samosterilizační respirátor, 
který viry nejen spolehlivě zachytí, ale také aktivně hubí. 
Pokrok se nedá zastavit, a tak jsme během roku 2021 – na 
základě zpětné vazby uživatelů i naší snahy o průběžné 
zdokonalování výrobků – uvedli na trh VK RespiPro druhé 
generace. Právě v červnu produkce VK RespiPro první 
generace skončila a v posledních dnech tohoto měsíce 
byla plně nahrazena vylepšeným nástupcem.

Naše činnost

Boj proti závislostem
V červnu jsme měli možnost potkat se v sídle Respilonu se 
zástupci neziskové organizace Magdaléna, o.p.s. a zjistit 
více o tom, jak svou činností pomáhají zlepšit prevenci 
i léčbu závislostí. Při té příležitosti jsme je rovnou vybavili 
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Červen

Když jsme se s RESPILON Česká republika nedávno potkali 
v Brně, zjistili jsme, že máme mnoho podobného. Ve shodě 
vnímáme nezávislost (i ne-závislost) jako jednu z nejdůležitějších 
hodnot celé společnosti. A ve stejné shodě chceme být těmi, 
kteří umí ochránit les ještě dřív, než vznikne požár. Děkujeme 
RESPILON Česká republika za podporu i materiální dary. Moc 
si ceníme vaší přízně.

Magdaléna, obecně prospěšná společnost
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zásobou našich produktů. Tím hlavním, co jsme si ze setkání 
odnesli, však zůstává přesvědčení, že vzájemná pomoc je 
klíčem k lepšímu životu. Magdaléna je nestátní nezisková 
organizace, která ve Středočeském kraji a v Praze zajišťuje 
ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti 
prevence a léčby různých typů závislostí. Její poslání spo-
čívá v poskytování účinné pomoci osobám závislým na 
návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním 
skupinám ohroženým tímto jevem. Snaží se zlepšit kvalitu 
života klientů, aby mohli v maximální míře vést a rozvíjet 
běžný způsob života a důstojně se začlenit do společnosti.

Dar pěstounským rodinám 
Název organizace Rodinné centrum ROUTA, z.s., vznikl 
z podstaty její činnosti: Rodinné Útočiště Tisícerých Aktivit. 
A opravdu se jedná o nepřeberné množství činností. V rámci 
organizace dlouhodobě působí třeba Klub náhradních 
rodin, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi nebo 
nízkoprahová služba pro děti a mládež Plejs. ROUTA se 
soustředí také na slaďování pracovního a rodinného života 
a podporu zaměstnanosti. A jsou to právě pěstounské i další 
rodiny, kterým jsme věnovali 300 kusů R-shieldů. Věříme, 
že udělaly radost. 

Poslední dny, týdny a měsíce jsme zaskočeni obrovskou pod-
porou a obětavosti, jakou věnujete nejen Routě, ale především 
rodinám, které Vaši pomoc potřebují. Velký dar přišel na naši 
adresu minuly týden také od firmy RESPILON group, s. r. o. Firma 
naším prostřednictvim obdarovala pěstounské rodiny a další 
spolupracující rodiny 300 ks nanovlákenných nákrčníků R-shield. 
Nákrčník R-shield má v oblasti nosu a úst všitou nanovlákennou 
membránu, která poskytuje až 99,9% záchyt všech virů a bakterii. 
Skrze membránu neprojde ani prach, smog či alergeny. Nákrčnik 
drží pomocí odolného tvarovatelného nosního klipu a díky po-
suvné brzdě na zadní straně nákrčníku si jej Ize utáhnout tak, aby 
dobře přiléhal k obličeji. Nákrčník je možné prát a nepotřebuje 
výměnu externích filtrů, tzn. je ekologický. Pro naše rodiny jsme 
získali nákrčníky hned ve třech krásných barvách. Děkujeme!

Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

Respirátory pro řádové sestry i bratry 
Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, z.s. 
nás oslovil se žádostí o dar nanovlákenných ochranných 
pomůcek. Neodmítli jsme a 400 samosterilizačních respirá-
torů bylo záhy přerozděleno mezi pracovníky jednotlivých 
center řádu, kde budou sloužit zdravotnickému personálu: 

 � Hospic Štrasburk, zdravotní a sociální služby 

 � REHOS Nejdek – Zařízení následné rehabilitační  
a hospicové péče

 � Hospic svatého Lazara 

 � paliativní oddělení Nemocnice Milosrdných sester  
sv. Karla Boromejského v Praze 
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V červnu jsme poskytli naše produkty v hodnotě 355 500 Kč a 11 225 USD  
těmto organizacím

• Rodinné centrum ROUTA, z.s.
• Magdaléna, o.p.s.
• Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.
• Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, z.s.
• Sandgate Women’s Shelter of York Region

• The Redwood Shelter
• Raymund Guiste
• Toronto Community Hostel
• Newcomer Centre of Peel
• Dixie Bloor Neighbourhood Centre

I would like to thank you very much for the mask donations! 
We have started to hand them out to the parents who have 
made curbside pick up appointments! The family members 
were very happy to receive these essential items! Some of the 
feedback we got was “not only does the mask material feel very 
nice on the skin, we can also feel the great quality of the mask”!

NGO – Newcomer Centre of Peel, Canada

Ochrana až za oceánem 
Charitativní činnost je nedílnou součástí aktivit Respilonu už řadu let. Podpora našich dlouhodo-
bých partnerů a spolupráce s neziskovým sektorem se ale nevztahuje pouze na Českou repub-
liku. Tak třeba kolegovi Marcusovi pravidelně posíláme respirátory a R-shieldy pro dobročinné 
organizace v Kanadě. Jsme rádi za jejich děkovné dopisy a reference. Těší nás, že i za velkou louží 
naše produkty slouží potřebným.
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Červenec

Kontext 

Ani během letních prázdnin naše aktivity neustaly. 
Pokračovali jsme v nastartovaných projektech a připra-
vovali akce, nové produkty i formy podpory pro druhou 
polovinu roku 2021.

Naše činnost

Nanovlákenný azyl 
Prostřednictvím Nadačního fondu Šance jsme vybavili 
azylový dům v Horních Počernicích nákrčníky R-shield. 
Azylový dům poskytuje přechodné ubytování, podporu 

Č
ER

VE
N

EC

a zázemí lidem ohroženým ztrátou bydlení. Jsme rádi, že 
R-shieldy nejen zaměstnancům, ale také klientům této 
organizace poskytly spolehlivou ochranu dýchacích cest 
a v těžké životní situaci jim ubraly alespoň jednu starost. 

Vzdělávání pro těžce zkoušené pacienty 
Už v březnu jsme se zúčastnili workshopu pořádaného na-
šimi přáteli ze Slovenské Asociácie Cystickej Fibrózy. Druhé 
kolo této akce se uskutečnilo právě v červenci a Respilon 
ani tentokrát nechyběl: Opět jsme mluvili o výhodách na-
novláken při ochraně dýchacího ústrojí a vybavili účastníky 
našimi produkty. 
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V červenci jsme poskytli naše produkty v hodnotě 584 800 Kč těmto organizacím

• Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy
• Nadační fond ŠANCE Č

ER
VE

N
EC

přetváří atmosféru na mix toxických látek. A tak v dnešní 
době můžeme zemřít následkem naší nejpřirozenější 
činnosti: dýchání. 

V červenci se Adam po působení ve Vídni vrátil do ČR, 
aby tu dětem předvedl svůj aktuální workshop nazvaný 
Dusts-free-Chamber. Jednoduchá struktura z bioplastu 
vytváří intimní prostředí bez jakéhokoli mikroskopického 
života díky filtraci vnitřního vzduchu přes nanomembrá-
nu Respilon. Dechová terapie uvnitř prostoru poskytuje 
uvědomění, co to vlastně znamená být člověkem. Děti tak 
měly možnost nahlédnout do unikátního prostoru, kde 
pomocí meditace očistily svou duši i tělo. 

K dalším Adamovým uměleckým počinům patří Dusts 
Catcher neboli lapač prachů. Hudec v pokračování své 
umělecké vize přišel s projektem, který nabízí jedinečný 
pohled na kvalitu ovzduší kolem nás. Unikátní nástroj pra-
chové částice díky nanovlákennému filtru Respilon nejen 
zachytává, ale zároveň je dokáže identifikovat a rozlišit.

Umění pro očistu těla i duše
S Adamem Hudcem spolupracujeme už od 
roku 2016. Je to umělec, architekt a zaklada-
tel Dusts Institute ve Vídni. Partnerství mezi 
Respilonem a Dusts Institut vzniklo spontánně 
a organicky rostlo – stejně jako vrstvy prachu, 
které Adam nechává vytvářet na svých instala-
cích. Tyto instalace, které jsou sestaveny mimo 
jiné z nanofiltrů Respilon, zachycují nejmenší 
částice a Adam je pak dovedně přeměňuje 
ve skutečná umělecká díla. 

V únoru se Adam představil v rámci výstavy 
Vzducho-prach(y), nicméně na základě vlád-
ních nařízení byla galerie přístupná pouze 
zvenčí nebo ve virtuálním 3D modelu. Projekt 
se snaží kalibrovat, jak vnímáme, zpracovává-
me a chápeme realitu dopadu našich činností 
na prostředí, ve kterém žijeme, právě přes 
vzduchoprachy. Jsou totiž jedinými entitami, 
které tu po sobě zanecháme. Pandemie ještě více pouká-
zala na problém znečištění vzduchu – území s vysokými 
úrovněmi smogu totiž patří i mezi lokality nejvíce zasa-
žené šířením koronaviru. Je to právě lidská aktivita, která 
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Srpen

Kontext 

Kdy jindy než v létě by se lidé měli pohybovat venku, 
sportovat, užívat si volna i krásného počasí a utužovat své 
zdraví. Proto se naše srpnové dobročinné aktivity zaměřily 
především na další spolupráci s organizacemi, které se 
angažují právě v těchto oblastech. 

Naše činnost

Bikeři, kteří udávají styl 
Ve druhé polovině léta jsme podpořili prestižní závod 
v rámci Mistrovství ČR ve Freestyle BMX Park. Klání v olym-
pijské disciplíně se konalo pod záštitou Mezinárodní 
cyklistické unie UCI v bikeparku v Brumově-Bylnici. 
Akci organizoval náš dlouholetý partner Sportovní klub 
Demons, z.s. A my nevynechali příležitost nechat se ohro-
mit výkony těch nejlepších jezdců, kteří Českou republiku 
reprezentují na mezinárodních závodech včetně mistrov-
ství světa.

Proč spolupracujeme právě s tímto sportovním klubem? 
Protože dělá skvělé věci pro lidi, kteří potřebují pomoc. 
Demons každoročně pořádá dobročinnou sportovní 

akci Charity Jam – BMX závod s účastí české i zahraniční 
špičky, kdy veškerý finanční výtěžek putuje na podporu 
konkrétních dětí trpících nějakým handicapem. Pomáhá 
jim například s úhradou rehabilitací, léků či zdravotnic-
kých pomůcek nehrazených pojišťovnou. Ve spolupráci 
s Demons jsme v Respilonu také vytvořili dva designy 
nákrčníku R-shield s logem Charity Jamu a z každého 
kusu prodaného kdekoliv na světě darujeme klubu 20 Kč 
na dobročinné aktivity. 

Podpora prevence a péče o zdraví
Náš další stálý partner Loono je nezisková organizace, 
která poskytuje jasné a srozumitelné informace o základ-
ních principech péče o zdraví, prevenci a samovyšetření 
– se zaměřením na reprodukční potíže, kardiovaskulární 
nemoci, onkologii a duševní problémy. Tým se skládá 
z lékařských odborníků, kteří vedou kreativní mediální 
kampaně a organizují vzdělávací workshopy. V rámci další 
spolupráce jsme připravili nový design dětského R-shieldu 
s nadačním přesahem. Nejen, že skvěle vypadá, pomáhá 
a funguje, ale jeho nákupem také pomůžete šířit důleži-
tou osvětu v oblasti prevence a péče o zdraví. Z každého 
kusu prodaného kdekoliv na světě totiž Respilon posílá 
20 Kč právě na podporu organizace Loono. 

SR
PE

N

V srpnu jsme žádné naše produkty nedarovali
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Kontext 

V září nás čekalo plánování dalších projektů na zbývající měsíce 
roku i několik zajímavých akcí, které jsme přichystali společně 
s našimi partnery. 

Naše činnost

S nanošátkem za řídítky 
Sportovní událost Charity Jam 2021 byla neskutečná jízda a jako 
hrdý partner závodu jsme si to nemohli nechat „ujet“. Tento projekt 
podporujeme už několikátým rokem – mimo jiné speciální řadou 
nákrčníků R-shield Charity Jam, kdy z každého prodaného kusu 
posíláme 20 Kč na konto Charity Jamu. A navíc se nám v září 2021 
přímo při Charity Jamu společně podařilo vybrat rekordních 571 
630 Kč na pomoc dětem a mládeži s handicapem! 

Jedenáctý ročník nadupané BMX akce nabídl ale především 
skvělou podívanou v bikeparku, kde borci předváděli jeden trik 
za druhým. Ten nejlepší potom vystřihl v soutěži Respilon Best 
Trick Zdenda Pešek, který si zaslouženě odnesl výhru v podobě 
naší nové nanovlákenné bundy. Vítěze hlavních kategorií jsme 
také vybavili – jak jinak než stylovým nákrčníkem R-shield v de-
signu Charity Jam. 

Září

ZÁ
ŘÍ
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Ochrana pro bojovníky s osudem
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR 
(AMD) je pacientská organizace sdružu-
jící osoby se svalovou dystrofií a jinými 
nervosvalovými onemocněními, jejich ro-
dinné příslušníky, přátele a podporovatele. 
Svalové dystrofie jsou závažná, progresivní 
a dosud neléčitelná vzácná onemocnění 
dětí i dospělých. Muskulární dystrofici patří 
k nejhůře postiženým lidem, mnozí jsou 
odkázáni na používání vozíku a na pomoc 
jiných osob se všemi negativními důsled-
ky. Setkání členů našeho dlouhodobého 
partnera AMD opět představilo důležité 
novinky a posuny v diagnostice i léčbě 
svalových dystrofií. Nás těší, že všichni pří-
tomní byli chráněni samosterilizačními 
respirátory od Respilonu.

V září jsme poskytli naše produkty v hodnotě 414 680 Kč těmto organizacím

• Nadační fond dětské onkologie KRTEK
• Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

• Asociace muskulárních dystrofiků v ČR
• Vila Vančurova, o.p.s. ZÁ

ŘÍ

Překvapení pro křehké bojovníky
Při květnové návštěvě Neonatologického oddělení FN Brno jsme začali chystat 
překvapení na zářijové setkání křehkých bojovníků. Stali jsme se totiž jedním 
z partnerů letošní kampaně ke Světovému dni předčasně narozených dětí. 
V Respilonu se už od roku 2013 zabýváme výrobou inovativních nanovláken-
ných výrobků. Přestože jsou nanovlákna neuvěřitelně titěrná, mají obrovskou 
sílu pomáhat v mnoha oblastech lidského života. A v tom jsou si podobná 
právě s křehkými bojovníky, kteří také přijdou na svět velmi drobní, zato však 
s obrovskou silou bojovat o svoji budoucnost.

Těší nás, že jsme na zářijovém setkání pokřtili R-shield vyrobený přímo 
pro spolek Neonatologie Brno z.s. Darované dětské R-shieldy jsou 
určeny už povyrostlým předčasně narozeným dětem. Dospělí pod-
porovatelé těchto dětí si mohli R-shield s logem křehkého bojovníka 
zakoupit ve své velikosti, přičemž veškerý zisk z prodeje putoval spolku 
Neonatologie Brno. 
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Kontext 

Milou povinností, která na nás v říjnu čekala, byla účast na 
vyhlášení výsledků soutěže Fedrigoni Card Couture Award 
2021. Design balení respirátorů VK RespiPro a VK RespiRaptor, 
který tiskneme právě na papír Fedrigoni, získal bronzovou 
medaili v kategorii Obaly & Luxusní obaly. Máme z toho 
hned dvojnásobnou radost! Společnost Fedrigoni totiž klade 
stejně jako Respilon obrovský důraz nejen na špičkovou 
kvalitu svých výrobků, ale i na ochranu životního prostředí. 
Principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti tvoří 
nedílnou součást dlouhodobé vize obou firem – a právě 
proto s Fedrigoni tak rádi spolupracujeme.

Naše činnost

Za důstojné podmínky porodů 
Nadační fond Proni usiluje o vznik nového Centra porodní 
asistence FN Brno a o dosažení těch nejlepších podmínek 
pro nastávající rodiče. Neváhali jsme a rozhodli se tento 
projekt jako jeden z prvních partnerů fondu podpořit. 
Od 1. října vyčleňujeme z prodeje každého respirátoru 
RespiRaptor kdekoliv na světě 20 haléřů a částku posíláme 
přímo Nadačnímu fondu Proni. 

Těší nás, že takto přispíváme ke zlepšení péče o ženské 
zdraví. Nadační fond Proni svým projektem podporuje 

rodiny v realizování jejich představy o porodu v zázemí 
plně vybavené porodnice se špičkovými asistentkami 
a zkušeným lékařským týmem v zádech. Přáním těchto 
odborníků je, aby excelentní služba, kterou poskytují, 
byla zasazena do důstojného prostředí odpovídajícího 
potřebám člověka 21. století. A aby se tento standard 
dále přenášel do celé České republiky. Peníze z prodeje 
RespiRaptorů jsou využívány na nákup vybavení moderních 
porodních pokojů, budování příjemnějšího pracovního 
prostředí i rozvíjení dovedností porodních asistentek. 

Říjen

ŘÍ
JE

N
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Slané ženy: krásné i křehké 
V říjnu jsme se – po dlouhé době opět 
osobně – setkali s našimi přáteli z Klubu 
cystické fibrózy, se kterým nás pojí dlou-
holeté partnerství. V brněnském Divadle 
na Orlí totiž proběhla vernisáž retrospek-
tivní výstavy fotografií z kalendáře Slané 
ženy. Ten každoročně vzniká, aby skrze 
umění upozornil společnost na problema-
tiku pacientů trpících cystickou fibrózou. 
My jsme se na místě postarali o bezpečí 
všech účastníků pomocí nanovlákenných 
výrobků značky Respilon. 

ŘÍ
JE

N

Respirátory pro seniory 
Série golfových turnajů Morava Golf Tour není jen o sportu a setkávání, ale také 
o společné pomoci. Každý ročník je totiž spojen s konkrétní neziskovou organizací, 
pro kterou se na turnajích mezi hráči konají charitativní sbírky. V roce 2021 byl hlav-
ním partnerem Morava Golf Tour právě Respilon – a tak jsme si nemohli nechat utéct 
říjnové ukončení sezóny, při němž se dobročinný projekt uzavíral. 

Podpora tentokrát směřovala do Nadačního fondu Atýsek, který rozvíjí humanitární 
aktivity a projekty sociálního charakteru. Podporuje fyzicky a mentálně postižené, ne-
mocné, slabé a ohrožené děti za účelem prohloubení všestranné péče o ně. My jsme 
věnovali Atýskovi pořádnou zásobu nanovlákenných respirátorů, které následně putovaly 
do domovů pro seniory. Připravili jsme ale malé překvapení i pro samotné hráče – ten 
nejlepší golfista od nás dostal unikátní sportovní bundu s nanovlákennou membránou.

Právo na ochranu 
Během pandemie jsme se snažili podporovat nejrůznější prospěšné akce, 
kterým vládní omezení ještě dovolovala se uskutečnit. Bez setkávání, debat 
a vzdělávání se totiž společnost nemůže posouvat – a to vnímáme jako 
velké riziko. Vzhledem k této filozofii jsme se postarali mimo jiné o bezpečí 
právníků, kteří jednali v rámci říjnového sněmu České advokátní komory, 
a zdarma jsme je vybavili respirátory VK RespiPro a RespiRaptor. 

V říjnu jsme poskytli dary v hodnotě 88 200 Kč těmto organizacím

• Asociace muskulárních dystrofiků v ČR
• ParaCENTRUM Fenix
• Prak – prevence a poradenství
• AVMinority

• EUROPLASMA
• Nadační fond NADĚJE
• Zdravotní klaun

Když duše strádá
Na podzim počty nakažených koronavirem opět stoupaly a důsledky této nemoci i souvisejících opatření nás znovu přiměly 
přemýšlet o lidském zdraví. Viděli jsme kolem sebe nejen lidi trpící dýchacími potížemi, ale také osoby na pokraji psychických 
sil. A stále silněji jsme si v Respilonu uvědomovali, že bez duševní pohody nemůže dobře fungovat ani lidské tělo. Zatímco 
s fyzickým zdravím nám pomáhají léky, to psychické si udržujeme třeba pomocí setkávání s ostatními, kulturou nebo spor-
tem. Zavřená kina, koncertní sály a divadla nás o tyto prožitky připravily – a umělce i o zdroj živobytí. Z těchto důvodů jsme 
se rozhodli rozšířit svou materiální pomoc také do této sféry a věnovali jsme ochranné nanovlákenné výrobky mimo jiné 
společnosti Fénix Film.
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Listopad

Kontext

V listopadu se situace ve zdravotnictví opět komplikovala a počty nakažených nemocí covid-19 
překonávaly i ta nejhorší čísla z minulosti. Abychom spolehlivě ochránili co nejvíce lidí, představili 
jsme u samosterilizačního respirátoru VK RespiRaptor novou velikost S. Ta je primárně určena pro 
dospělé se subtilnějším obličejem, ovšem díky svým rozměrům dokáže ochránit i děti zhruba od 
osmi let věku. 

Po celý rok je jednou z našich stěžejních společenských aktivit vzdělávání. Snažíme se o to při 
setkáních s partnery i rozvíjením různých činností s edukací spojených. Na sociálních sítích jsme 
během listopadu 2021 publikovali první díl z exkluzivní série edukačních videí, přičemž tato úvodní 
část detailně popisovala veškeré benefity nanovlákenných respirátorů.

Naše činnost

Ochrana pro lidi v hmotné nouzi 
Tři stovky nanovlákenných respirátorů a pět desítek 
nákrčníků R-shield. Tak vypadal dárek od Respilonu 
pro Centrum pomoci rodinám svaté Luisy ve Staré 
Boleslavi. Respirátory i nákrčníky putovaly k osobám, 
které se ocitly v sociální nouzi. Všechny činnosti ve spo-
lupráci s neziskovým sektorem nám dělají skutečnou 
radost. Hřeje nás u srdce, když vidíme, že zbavujeme 
lidi v tíživé fázi života alespoň jedné starosti. 

LI
ST

O
PA

D
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Nanovlákno pomáhá v terénu 
Člověk v tísni je česká humanitární, rozvojová, vzdělávací 
a lidskoprávní organizace s bezmála třicetiletou tradicí, která 
v krizových oblastech po celém světě poskytuje humanitární 
pomoc. Pomáhá lidem vyrovnat se s těžkými životními situace-
mi. Bojuje s chudobou, jejíž příčiny spatřuje v okolnostech jako 
nedostatečný přístup ke vzdělání, zdravotnictví a přírodním 
zdrojům nebo nerovné zacházení či diskriminace. Dvě tisícovky 
respirátorů a 100 nákrčníků R-shield jsme zaslali do pražské 
centrály, aby ochránily tým humanitárních pracovníků orga-
nizace i další osoby při zahraničních misích.

LI
ST

O
PA

D

V listopadu jsme poskytli naše produkty v hodnotě 492 846 Kč těmto organizacím 

• Česko-izraelská smíšená obchodní komora
• Římskokatolická farnost Stará Boleslav
• Člověk v tísni, o.p.s.

• LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o.
• Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy

Zaměstnanci a klienti si hned po nasazení respirátorů 
všimli, že na rozdíl od běžných ochranných masek jsou 
tyto VK respirátory více prodyšné, lépe se přes ně dýchá 
a přitom dodávají pocit bezpečí. Přilnou velmi pevně 
k obličeji a dostatečně pokrývají nos, ústa i bradu. Tělová 
barva respirátorů Respilon skvěle sedne k pleti, je to na 
pohled něco jiného a vypadá to moc pěkně. Jelikož mají 
mnohem delší životnost a dají se nosit déle než obyčejné 
respirátory, šetří organizaci peníze. Posíláme RESPILONU 
z naší komunity mnoho diků za tento dar!

Gruzie, komunita Qedeli, která se stará o postižené lidi.

Štít pro pacienty s cystickou fibrózou 
V listopadu se konal Evropský týden cystické fibrózy 
a při té příležitosti odcestoval zástupce Respilonu 
do Krakova, aby se zúčastnil třetího ročníku mezi-
národní konference V4 Future CF. Její hlavní náplň 
spočívá v představení nejnovějších poznatků z léčby, 
zvýšení povědomí o této diagnóze a rozvoj strate-
gie k dosažení rovného přístupu k léčbě cystické 
fibrózy nejen v Evropě. Přišlo nám zcela přirozené 
vybavit všechny účastníky konference našimi respi-
rátory. Zároveň jsme měli příležitost prezentovat, 
jak důležitou roli mohou nanotechnologie hrát při 
snižování dopadu cystické fibrózy na každodenní 
život pacientů.
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Kontext 

Zatímco mnozí v posledním měsíci už pouze bilancují, my v Respilonu pořád jedeme 
na plné obrátky. I tentokrát jsme se ještě před svátky snažili pomoci co nejvíce lidem 
a zpříjemnit jim tak nejkrásnější část roku. V rámci dobročinných a edukativních 
aktivit jsme se během prosince setkávali zejména se školáky, učiteli, dětmi, seniory, 
sportovci či lékaři. Vzájemná srdečnost a přání všeho dobrého nás utvrdily v tom, 
že naše práce má smysl. 

Naše činnost

Překvapení ke kulatinám 
Závěrem roku nás čekalo milé setkání – dobročinná 
organizace Zdravotní klaun slavila 20. narozeni-
ny. A to si zaslouží pořádný dárek! Nebo rovnou 
120 dárků pro všechny zdravotní klauny. Přesně 
tolik nákrčníků R-shield totiž Respilon daroval svému 
partnerovi při příležitosti kulatého výročí. Speciální 
design nákrčníků si klauni navrhli sami a my jsme 
pro ně R-shieldy s láskou vyrobili. Na každého klauna 
tak čekalo milé překvapení. 

Prosinec
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Nanovlákno chrání i při první pomoci 
Po celý rok 2021 jsme respirátory VK RespiRaptor zdarma záso-
bovali studenty Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity. Ti díky tomu nemuseli ani v těžké době přerušovat 
studium, které si mohlo zachovat prezenční formu. A to včetně 
životně důležitých praxí, kdy si medici zkoušejí lékařské postupy 
na vlastní kůži. 

V prosinci jsme pak rovnou tisícovku nanovlákenných respirá-
torů věnovali Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ, který zřídili právě 
medicínští experti z Masarykovy univerzity. V závěru roku totiž 
fond pořádal už osmý ročník své konference – největší jed-
nodenní akce v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny. 
Tato akce nám nabídla jedinečnou příležitost demonstrovat 
využití nanovlákna ve zdravotnictví. Díky vysoké prodyšnosti 
a samosterilizačnímu efektu totiž respirátory řady VK představují 
účinnou ochranu i při poskytování první pomoci. A to dokonce 
i během dýchaní z úst do úst, jak jsme názorně ukázali za pomoci 
resuscitační figuríny. 

„Rád bych co nejsrdečněji poděkoval 
za podporu společnosti Respilon. Díky 
respirátorům FFP2, které jsou unikátní 
technologicky i svými vlastnostmi, jsme 
mohli realizovat výuku první pomoci 
včetně ventilace i ve svízelném období 
pandemie covid-19.“ 
Petr Štourač, přednosta Kliniky dětské anesteziologie 
a resuscitace FN Brno a předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ

V prosinci jsme poskytli naše produkty v hodnotě 239 080 Kč těmto organizacím

• Zdravotní Klaun, o.p.s.
• Nadační fond AKUTNĚ.CZ

• LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o.
• Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno PR
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Dárek pro pedagogy 
Do brněnských škol jsme jako vánoční dárek poslali celkem 
580 kusů respirátorů. I díky nim byli učitelé při prezenční výuce 
chráněni až do konce roku.

Respirátor RESPILON vyvažuje všechny důležité charak-
teristiky: forma, funkce, konstrukce, jak by řekl architekt. 
Respirátor velice dobře sedí na obličeji, díky dobře na-
vrhnutému střihu a dostatečně dlouhým gumičkám. 
Současně oceňuji vlastnosti použitého materiálu, a to 
jsou zejména prodyšnost, lehkost a hebkost, které zpři-
jemní mnohdy celý den strávený v respirátoru. Barevné 
provedeni v tělové barvě považuji za citlivé řešeni nut-
nosti zakrytí velké části obličeje. V neposledni řadě bych 
chtěla vyzvednout provedení respirátoru s gumičkami 
kruhového průřezu, jež zabraňují otlakům při nošení 
v kombinaci s brýlemi. A co je ještě prima? Uši na svém 
místě, která žena by chtěla mít odstáté uši?

Učitelka ZŠ.
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Co dalšího jsme za rok 2021 stihli?
V průběhu roku 2021 jsme se primárně zaměřili na podporu nemocných, lidí v nouzi 
či jinak znevýhodněných osob. Naše dobročinné a pomocné aktivity jsou ovšem 
podstatně širší a směřovaly také do oblasti školství, zdravotnictví, kultury, sportu či zábavy 
jako takové. Těší nás, že jsme mohli být součásti mnoha akcí, kde se naše nanovlákenné 
produkty staraly o ochranu stovek účastníků. Kde všude jste se s Respilonem mohli setkat?

ZÁ
VĚ

RE
M

Při příležitosti Mistrovství světa v klasickém lyžování, které se na přelomu 
února a března konalo v německém Oberstdorfu, jsme pro český národní 
tým připravili speciální design R-shieldů. Umístili jsme na něj stylizova-
nou vlajku České republiky a nákrčníkem jsme vybavili náš národní tým. 

Naše neprodejné vzorky samosterilizačních respirátorů se v rámci ces-
tovních misí CzechTrade dostaly do různých koutů planety. Pomáhaly 
zaměstnancům agentury v práci, ať už v dané zemi platila jakákoliv 
vládní opatření, nebo panovalo sebeparnější počasí – díky prodyšnosti 
nanovlákna zvládly i náročná jednání.

Třináct řečníků, třináct poutavých témat a naše nanovlákenné respi-
rátory pro všechny návštěvníky. Tak ve zkratce vypadala konference 
TEDxUNYP 2021. Akce spojuje bystré mysli, které přinášejí nové nápady 
v rámci celé škály témat. Má za cíl vyvolat motivaci učit se, nechat se 
inspirovat a přemýšlet. Takové poslání je vizi Respilonu velmi blízké 
a i díky tomu jsme od organizátorů obdrželi pozvání, abychom na 
příštím ročníku vystoupili mezi řečníky. Samozřejmě jsme rádi souhlasili. 
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• vyplatili partnerům podíl z prodejů R-shieldů v charitativních designech ve výši 261 310 Kč 
• věnovali partnerům hmotné dary v celkové hodnotě 2 728 231 Kč a 11 225 USD. 

Celková hodnota pomoci Respilonu za rok 2021 
tedy činí zhruba 3 270 000 Kč

Na závěr několik čísel. Za rok 2021 jsme:

Bezpečné cestování není jen o zapnutém pásu – zvlášť za pandemie. 
Proto jsme zahájili spolupráci s vlakovým dopravcem RegioJet a zá-
sobili jeho personál samosterilizačními respirátory. Za zvýhodněnou 
exkluzivní cenu si je mohli zakoupit i cestující na žlutých linkách. 

R-shieldy provázely reprezentantky České republiky na Mistrovství 
Evropy v softballu. Nanovlákno je nejen chránilo, ale přineslo jim i štěstí 
– a my gratulujeme ke skvělé bronzové medaili! 

Při natáčení druhého dílu úspěšného filmu Po čem muži touží jsme 
vybavili celý štáb našimi nanovlákennými produkty. Výroba tak 
mohla pokračovat bez rizika nakažení pracovníků koronavirem, 
které by kromě jejich zdraví ohrozilo i časový plán. Těší nás, že jsme 
se mohli podílet na vzniku komedie, jejíž humor polechtal bránice 
tisíců návštěvníků kin a podpořil tak jejich psychické zdraví. 

Osmého sněmu České advokátní komory se účastnily i respirátory 
VK RespiPro a RespiRaptor. Naprosto po právu! Kdo jiný by také lépe 
ochránil všechny přítomné experty před viry a bakteriemi?

Během roku jsme s nanovlákennými výrobky zdarma provázeli Burger 
Street Festival po celé České republice. Zdraví se totiž netýká jen naše-
ho těla, ale i duše – a dobré jídlo výrazně přispívá k psychické pohodě 
i celkově lepší morálce. 
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Nové spolupráce 
Síť neziskových organizací, zdravotnických zařízení a dalších subjektů, s nimiž 
RESPILON na úrovni CSR spolupracuje, se neustále rozrůstá. Ve prospěch těchto 
partnerů pořádáme vzdělávací akce a rádi se účastníme též jejich eventů. 
Partnerům poskytujeme naše výrobky za zvýhodněnou cenu či darem, 
vzájemně sdílíme zkušenosti s ochranou nejohroženějších skupin obyvatel 
a zvyšujeme povědomí o moderních nanovlákenných pomůckách.  
V roce 2020 se mezi naše partnery zařadily tyto organizace:

Adra, o.p.s.

Humanitární a rozvojová organizace s tradicí od roku 1992 pomáhá lidem v nouzi v Česku i zahra-
ničí. Je součástí mezinárodní sítě charitativních organizací ADRA působící ve více než 100 zemích 
světa. Poskytuje okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a zlepšuje podmínky lidí 
žijících v chudobě. Dobrovolnická centra po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, 
kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další). 

Arcidiecézní charita Praha

Křesťanská organizace, která už víc než 100 let pomáhá lidem v nouzi. Poskytuje profesionální 
sociální služby a působí v rozvojových zemích, kde už mimo jiné pomohla 35 tisícům chudých 
dětí získat vzdělání. Pražská charita aktuálně poskytuje dvě desítky sociálních služeb a projektů 
v hlavním městě a Středočeském kraji. Podporuje ty, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo na 
okraji společnosti.

Burger Street Festival

Největší tvůrce burger festivalů v Čechách a na Moravě. Do různých měst naší republiky přiváží tra-
diční i atypické hamburgery a seznamuje s nimi zájemce o tento typ lahodného pokrmu. Účastníci 
mohou ochutnat i burgery vegetariánské, veganské nebo s bezlepkovou houskou.

Česká advokátní komora

Stavovské sdružení advokátů, jehož posláním je vykonávat samosprávu advokacie a tím chránit 
i garantovat kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty. Komora je veřejnoprávní korporací, 
není tedy součástí státu.  N
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Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Nezisková nevládní organizace založená roku 1996, která svou činností napomáhá všestrannému 
rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a izraelskými podnikatelskými subjekty. Organizuje 
dvě odborné mise do Izraele – první je zaměřená na zdravotnictví, druhá na vodohospodářství. 
Pro členy pořádá networkingové akce, které jim umožňují získávat aktuální informace o dění na 
poli obchodním, kulturním i společenském.

Fénix Film s.r.o.

Filmová a video produkční společnost založená v prosinci 2012 dlouholetými filmovými profesi-
onály s řadou zkušeností. Podílí se na vzniku komedií, pohádek i dramat.

Nadační fond AKUTNĚ.CZ

Byl zřízen Masarykovou univerzitou v Brně s cílem rozvoje vzdělávání v oblasti akutní medicíny 
a internetového výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ. Za tímto účelem získává finanční 
prostředky zejména z darů fyzických a právnických osob a z výtěžků dobročinných akcí. Jeho 
patronem je publicista Pavel Tomeš.

Nadační fond Atýsek 

Byl zřízen na sklonku roku 2011, jeho agendu tvoří zejména humanitární aktivity a projekty sociál-
ního charakteru. Podporuje fyzicky a mentálně postižené, nemocné, slabé a ohrožené děti. Usiluje 
o zlepšování a rozvíjení kvality života seniorů. Spolupracuje s organizacemi, které se zabývají 
výchovou a přípravou vodicích a asistenčních psů a pomáhají nemocným zvířatům v útulcích.

Nadační fond Proni

Podporuje rodiny v jejich představě o porodu a dohlíží na jeho bezpečný průběh. Pečuje o zdraví 
žen v Jihomoravském kraji, buduje moderní Gynekologicko-porodnickou kliniku. Investuje nejen 
do vzniku důstojných a profesionálně vybavených prostor, ale také do vzdělávání odborného 
personálu a zkvalitnění jeho pracovního prostředí. 

Neonatologie Brno z.s.

Samosprávná nezisková organizace se zabývá problematikou podpory nedonošených novorozenců. 
Je prostředníkem mezi odborníky, rodiči nedonošených dětí, veřejností a všemi, kteří chtějí činnost 
a záměry spolku podpořit. Shromažďuje peníze k realizaci projektů spojených s osvětou, přednáškami, 
propagací, organizováním výstav, meetingů, poradenství a podpory rodičů. Organizuje pomoc při 
pořízení pomůcek a vybavení pro nedonošené novorozence – ty hospitalizované i v domácí péči. 
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Magdaléna o.p.s

Nestátní nezisková organizace, která působí ve Středočeském kraji a v Praze a poskytuje ucelený 
systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí. Zaměřuje 
se mimo jiné na snižování rizik, ambulantní léčbu, rezidenční léčbu v terapeutické komunitě, ná-
slednou péči nebo ambulantní doléčovací program. 

Martina a Josef Ptáčkovi

Martina je osminásobnou mistryní světa v bojových sportech, Josef je čtyřnásobným mistrem světa 
v grapplingu. Kromě sportu pořádají různé projekty a snaží se měnit svět kolem sebe k lepšímu. 
Učí děti překonávat strach ze šikany i šikanu samotnou, vedou pravidelné kurzy sebeobrany pro 
nevidomé a podporují české menšiny žijící v různých koutech světa. 

RegioJet a.s.

Český provozovatel osobní železniční a autobusové dopravy se sídlem v Brně. Žluté autobusy 
původně jezdily pod brandem Student Agency, nová značka vznikla v roce 2016. Zakladatelem 
a šéfem společnosti je podnikatel Radim Jančura, jehož cílem je nabídnout cestujícím nadstan-
dardní pohodlí, proklientský servis a jízdenky za nejvýhodnější ceny. 

Rodinné centrum ROUTA, z.s.

Spolek byl založen v roce 2008 členkami Mateřského centra Čelákovice, kterým již „odrostly“ děti 
a jejichž rodiny tak měly jiné potřeby než v době, kdy byli potomci malí. Název organizace vznikl 
z podstaty její činnosti: Rodinné Útočiště Tisícerých Aktivit. V rámci centra dlouhodobě působí 
například Klub náhradních rodin, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi nebo nízkopraho-
vá služba pro děti a mládež Plejs. ROUTA se soustředí také na slaďování pracovního a rodinného 
života a podporu zaměstnanosti.

TEDxUNYP

Série konferencí spojuje bystré mysli, které přinášejí nové nápady v rámci celé škály témat. Má za 
cíl vyvolat v účastnících motivaci učit se, nechat se inspirovat a přemýšlet. A zároveň vyprovokovat 
smysluplnou diskusi. 
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Naši partneři
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