
RESPILON Group s.r.o.

Výroční zpráva o CSR aktivitách 
za rok 2018

„Zdraví není vším, 
ale bez zdraví 
je všechno ničím.“
Arthur Schopenhauer 



Úvodem 
Nanovlákno se zrodilo začátkem 21. století na českých univerzitách a záhy se 
z něj stala účinná zbraň v boji se třemi stále častějšími nebezpečími dnešního 
světa – vzduchem přenosnými chorobami, znečištěným ovzduším a alergeny. 

RESPILON® od počátku své ochranné nanovlákenné výrobky nejen prodává, 
ale také nejrůznějšími způsoby podporuje osoby, které své zdraví musejí 
bránit nejintenzivněji: nemocné, těhotné ženy, děti nebo seniory. 

Po pěti letech na trhu jsme se v roce 2018 rozhodli tuto pomoc povýšit na 
novou úroveň a provádět ji na ještě systematičtějším základě. V našem týmu 
jsme pro CSR aktivity vyčlenili ty nejzkušenější kolegy, navázali spolupráci 
s řadou nadací i charitativních organizací a samostatně nebo ve spolupráci 
s nimi během dvanácti měsíců realizovali několik dobročinných projektů. 

Přehled našich CSR aktivit za rok 2018 naleznete na následujících stránkách 
výroční zprávy. V tomto pilotním období jsme do charitativní činnosti proza-
tím zahrnuli jen část produktů a membrán, jež máme k dispozici. Na základě 
získaných zkušeností budeme nyní postupně zapojovat i další, abychom 
mohli svou pomoc rozšířit na nové cílové skupiny. 

Pevně věříme, že všechny akce splnily svůj účel, rozšířily povědomí o zásadách 
péče o zdraví a pomohly lidem, kteří to potřebují nejvíce. Protože – jak říká 
motto RESPILONU® – „Život za to stojí!“

Jana Zimová
Global Chief for Foundations & CSR
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Kdy: 16.–18. února 2018

Kde: Brno

Pořadatelé: agentura Sun Drive Communications 

Dny dětské onkologie jsou tradiční akcí konanou každoročně během měsíce února v mnoha 
zemích Evropy. Protože nanovlákenné výrobky dokážou zachytávat částice ohrožující oslabený 
imunitní systém onkologických pacientů, nemohl RESPILON® na brněnských DDO chybět. Mezi 
hlavní cíle akce se zařadilo upozornění na problematiku nádorových onemocnění v dětském 
věku, jejich prevenci a možnosti léčby, kvalitu dalšího života i propojování nemocných či vylé-
čených pacientů se zdravými. 

Dny dětské onkologie
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V prvním dnu se RESPILON® objevil především na brněn-
ském náměstí Svobody, a to v rámci osvětové kampaně. 
Na prezentačním stánku se zájemci seznámili se zásadami 
prevence i s ochrannými výrobky z nanovláken, bezplatně si 
mohli vyzkoušet a odnést vzorky ústenek ReSpimask®. Děti 
a jejich rodiče jsme informovali také o možnosti zapojení 
do projektu RESPILON® pro děti od dětí. Akce se kromě 
nás zúčastnily též organizace Sdružení ONKA, Společně 
k úsměvu a agentura Sun Drive Communications. 

V sobotu 17. února 2018 se do Dnů dětské onkologie 
zapojili lékaři a pracovníci Dětské nemocnice – Fakultní ne-
mocnice Brno. Ambasadorka projektu herečka a zpěvačka 

Hana Holišová předčítala v Knihovně Jiřího Mahena zdra-
vým i nemocným dětem, večer se pak konala společenská 
akce na Hvězdárně a planetáriu Brno za účasti všech zain-
teresovaných institucí. 

Na závěr jsme ústenky ReSpimask® a antivirové šátky 
s nanovlákennou membránou věnovali pacientům léče-
ným na onkologickém oddělení Dětské nemocnice Brno. 
Značný ohlas prvního ročníku akce napomohl k rozšíření 
ochranných výrobků mezi potřebné, stejně jako ke zvý-
šení povědomí veřejnosti ohledně péče o onkologické 
pacienty.
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Projekt RESPILON® pro děti od dětí 
Kdy: březen 2018

Kde: Jihomoravský kraj a prostřednictvím on-line kanálů celá ČR

Partneři: Klub nemocných cystickou fibrózou, Nadační fond dětské onkologie Krtek, Nadační 
fond Šance onkoláčkům, sdružení ONKA, sdružení Společně k úsměvu, Občanské sdružení 
LOGO, Nadační fond KOMETA, Zdravotní klaun, základní škola Labyrinth – laboratorní škola

Protismogové šátky RESPILON® pomáhají mj. dětem, které 
mají v důsledku alergií nebo vážných onemocnění osla-
benou imunitu. A protože samy nejlépe vědí, jaké motivy 
se jim na šátcích líbí, rozhodli jsme se nechat je navrhnut 
vlastní design v soutěži RESPILON® pro děti od dětí.

Úkol zněl: nakresli na papír svůj vysněný motiv a popros 
rodiče, aby ho vyfotografovali a poslali do RESPILONU® 
e-mailem. Do soutěže se zapojili především malí kreslíři 

trpící onkologickými chorobami, astmatem, cystickou 
fibrózou i dalšími zdravotními problémy – na navržení 
šátku dostali tři týdny. Od začátku přitom věděli, že tro-
jice vítězů dostane nanovlákenné výrobky v hodnotě po 
15 000 Kč dle vlastního výběru. Při kreslení je motivoval 
též fakt, že vítězný design se skutečně začne vyrábět. 
S tím, že z každého takového šátku prodaného kdekoliv na 
světě obdrží 20 Kč nadace pomáhající nemocným dětem, 
vybraná vítězem celé soutěže.

Do projektu se zapojily i neziskové organizace zaměřené 
na podporu nemocných dětí – obrázky posílaly kupříkladu 
děti a jejich rodiče z Klubu nemocných cystickou fibrózou, 
Nadačního fondu dětské onkologie Krtek, Nadačního fondu 
Šance onkoláčkům, sdružení ONKA nebo sdružení Společně 
k úsměvu, která se specializují na pacienty s onkologickým 
onemocněním. Dále z Občanského sdružení LOGO, jež 
podporuje děti s poruchami komunikace, a Nadačního 
fondu KOMETA, zaměřeného na pomoc dětem s autismem 

a jejich rodinám. Nechyběla ani organizace Zdravotní klaun, 
zpříjemňující pobyt malým pacientům hospitalizovaným 
v nemocnici.

Celkem se v RESPILONU® sešlo téměř sto obrázků, z nichž 
jsme vybrali deset nejzajímavějších. A protože jsme v rámci 
projektu chtěli ukázat také zdravým dětem, jaké je to 
zvládat vážnou nemoc a překonávat ji i díky speciálním 
pomůckám, tři vítězné návrhy vybraly děti ze Základní školy 
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Labyrinth v Brně. Výběr probíhal přidělováním bodů prefe-
rovaným obrázkům. Zároveň náš tým dětem vysvětloval, 
jak je důležité k nemocným přistupovat citlivě a s porozu-
měním. Asi nejsilnějším momentem se staly situace, kdy 
s námi děti sdílely své zkušenosti s nemocemi i vlastním 
pobytem v nemocnici. Vážíme si radosti a energie, kterou 
žáci do projektu vložili, a proto jsme všem 65 hodnotitelům 
darovali po jednom ochranném šátku. 

Po těsném hlasování 
se na stupních vítězů umístili: 
1. Karolína Hanušová
2. Tereza Freyová 
3. Stela Protivanská
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Autorka vítězného designu, čtrnáctiletá Karolína, vybrala nadaci, jíž RESPILON® 
vyplácí 20 Kč z každého prodaného šátku s jejím papouščím motivem. Jedná se 
o Klub nemocných cystickou fibrózou, jemuž se Kája velkoryse rozhodla věnovat 
i celou výhru v hodnotě 15 000 Kč. Svůj čin zdůvodnila slovy: „Do soutěže jsem se 
připojila, protože mám tetu s cystickou fibrózou a velmi ráda bych podpořila její 
klub, který se snaží co nejvíce pomáhat stejně nemocným.“ Podobně se zachovaly 
i další úspěšné kreslířky – Terezka věnovala výhru dětem trpícím cystickou fibrózou 
na Klinice dětských infekčních nemocí v Brně, Stela věnovala část výhry Občanskému 
sdružení LOGO.
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Kdy: 19. dubna 2018

Kde: Brno 

Partneři: Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, agentura Sun Drive Communications 

Nutnost trávit dlouhé týdny či měsíce na nemocničním lůžku značně 
zatěžuje psychiku všech pacientů. A co teprve dětí, které jsou navíc 
hospitalizovány proto, že trpí velmi vážným onkologickým onemocně-
ním. Pozitivní myšlení, radost, smích a alespoň na chvíli zapomenout 
na svou chorobu – přesně to dětští pacienti v takové situaci potřebují. 

Abychom alespoň trochu rozjasnili den klientům jednotky intenzivní 
péče na dětské onkologii brněnské Fakultní nemocnice, vypravili jsme 
se za nimi s tanečníky baletu Národního divadla Brno převlečenými 
do kostýmů pohádkových postav a mluvících zvířátek. Statečné děti 
dostaly plyšové hračky, sladkosti nebo samolepky, mohly se s herci 
vyfotografovat a popovídat si s nimi. Největší pozornost vzbudil dob-
rotivý medvěd a usměvavá liška. Návštěvy se zúčastnila i strážnice 
brněnské Městské policie, díky níž si pacienti mohli vyzkoušet třeba 
opravdovou vysílačku. 

Pokud s dětmi na pokojích byli právě přítomni rodiče, obdrželi od 
RESPILONU® praktické rady ohledně ochrany imunity pomocí nanovlá-
kenných ústenek či antivirových šátků, které jsme jim také bezplatně 
darovali. Úsměvy vykouzlené na dětských tvářích byly pro náš tým 
i baletní soubor tou nejhezčí odměnou.

Návštěva u dětí na onkologickém oddělení 
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Kdy: 28. dubna 2018 

Kde: Fakultní nemocnice v Motole (Praha)

Pořadatel: Klub nemocných cystickou fibrózou 

Klub si za svůj cíl vytýčil zlepšování kvality 
života nemocných cystickou fibrózou a zvy-
šování informovanosti veřejnosti o této 
závažné a neléčitelné chorobě. V rámci 
posilování vazeb v komunitě pacientů, je-
jich rodin i lékařů pořádá klub každý rok 
členskou schůzi spojenou s konferencí, kde 
se kromě sdílení zkušeností a odborných 
novinek prezentují též nejrůznější možnosti 
pomoci. 

Tým RESPILONU® v motolské nemocnici 
seznámil účastníky s ochrannými nano-
vlákennými pomůckami, které zejména 
u pacientů vyvolaly značný ohlas – mohou 
jim totiž umožnit pohyb i v prostředí, kam 
by se jinak kvůli narušené úrovni imunity 
neodvážili. 

Konference Klubu nemocných 
cystickou fibrózou
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Zájemci si prohlédli také vítězný 
design antivirového šátku vzešlý 
ze soutěže RESPILON® pro děti 
od dětí, přičemž někteří pacienti 
a jejich rodinní příslušníci si tento 
charitativní produkt na místě i za-
koupili. Právě Klub nemocných 
cystickou fibrózou od nás obdrží 
20 Kč z každého šátku vyrobené-
ho s tímto potiskem a prodaného 
kdekoliv na světě. Bylo nám velkou 
ctí slavnostně předat vedení klubu 
certifikát, jímž se RESPILON® k této 
dlouhodobé pomoci dobrovolně 
zavazuje. 
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Bezplatná instalace  
protismogových okenních sítí

Kdy: 19. května 2018 

Kde: Ostrava

Příjemce: Pěstounská rodina paní Hany Konečné

Největší smysl má podle nás adresná pomoc konkrétním 
lidem a rodinám, jimž nanovlákna dokážou řádově zvýšit 
úroveň ochrany zdraví narušeného vážnou chorobou. 
Partnerský Klub nemocných cystickou fibrózou nám na 
jaře 2018 pomohl nalézt člověka, který si i přes závažné 
onemocnění udržuje neuvěřitelný optimismus a raduje 
se z každého dne.

Denisa žije v Ostravě – tedy v regionu postiženém častými 
smogovými kalamitami. Pro její imunitní systém narušený 
cystickou fibrózou mohou být škodliviny v ovzduší velmi 

nebezpečné, a proto jsme se rozhodli okna v bytě její rodiny 
osadit nanovlákennou membránou filtrující smog, prach, 
saze i alergeny. 

Věříme, že tato aplikace RESPILONU® zlepší kvalitu a kom-
fort života nejen stále usměvavé Denisce, ale i celé rodině, 
jejíž příběh je výjimečně silný i z dalšího důvodu – jedná se 
totiž o pěstounskou rodinu obětavě pečující hned o několik 
nevlastních sourozenců. 
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Věnování protismogové okenní sítě 
neonatologickým oddělením 

Kdy: květen–prosinec 2018 

Kde: Česká a Slovenská republika

Příjemci: Novorozenecká oddělení nemocnic – např. v Praze, Brně nebo Košicích 

Předčasně narozená miminka potřebují 
maximální péči a ochranu svého dosud 
nedotvořeného imunitního systému. 
Alergeny, smogové částice, prach či spóry 
plísní by mohly jejich křehké zdraví vážně 
narušit, totéž po náročném porodu platí 
i o jejich maminkách. 

Nanovlákenná síť v okně, která brání 
škodlivinám proniknout do nemocnič-
ních pokojů, může nedonošeným no-
vorozencům pomoci ve zdárném vývoji 
a urychlit jejich bezproblémovou cestu 
ze zdravotnického zařízení domů. Proto 
ve spolupráci s Nadačním fondem Děti 
na dlani do neonatologických oddělení 
českých a slovenských nemocnic tento 
ochranný prostředek zdarma dodáváme 
a instalujeme. Činí nám velkou radost 
podílet se na startu miminek do šťast-
ného života. 
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Veletrh prorodinných 
a seniorských organizací 

Kdy: 12. června 2018 

Kde: Moravské náměstí v Brně

Pořadatelé: Oddělení prorodinné politiky Odboru zdraví Magistrátu města Brna,  
agentura Sun Drive Communications

Cílem akce, která se konala pod záštitou 1. náměstka pri-
mátora Mgr. Petra Hladíka, se stala především propagace 
prorodinných a seniorských aktivit dostupných na území 
města Brna. Organizátoři zároveň usilovali o vytvoření zá-
bavného a poučného programu, při němž mohla příjemně 
strávit čas celá rodina od dětí až po ty dříve narozené. Do 
veletrhu se zapojila mj. řada neziskových organizací jako 
Občanské sdružení LOGO nebo Bílý kruh bezpečí. 

Veletrh byl strukturován do tematicky zaměřených stano-
višť, přičemž stánek značky RESPILON® našel své místo ve 
Zdravotním stanu. Členové našeho týmu zde prezentovali 
nanovlákenné ústenky, šátky a protismogovou membrá-
nu do oken, ale především vzdělávali zájemce ohledně 
rizik plynoucích z pobytu ve znečištěném ovzduší. Díky 
našemu elektronickému čítači pevných částic mohli ná-
vštěvníci v reálném čase zjistit aktuální úroveň smogu 
a dozvědět se, při jaké koncentraci je ochrana dýchacích 
cest nezbytná. 

Dalším přístrojem, který si vyzkoušely desítky hostů, se 
stal spirometr měřící vitální kapacitu plic. Každý zájemce 
absolvoval tři pokusy a z jejich průměru se dozvěděl jednak 
objem vzduchu, který dokáže najednou vdechnout/vydech-
nout, jednak biologický věk svých dýchacích cest. Některé 
hosty výsledek překvapil mile, jiné spíše zaskočil – třeba 
proto, že si dosud neuvědomovali nebezpečí spojená 
s životem poblíž frekventovaných silnic nebo továren. 
Projevil se taktéž negativní vliv kouření. 

Velmi nás těší, jaký zájem projevily desítky školáků o břez-
novou soutěž RESPILON® pro děti od dětí. Proto na vele-
trhu nemohla chybět výstava mapující celý tento projekt 
prostřednictvím panelů s fotografiemi. Snímky přiblížily 
Brňanům třeba nelehký výběr finalistů, volbu trojice výher-
ců žáky Základní školy Labyrinth nebo předávání cen. Malí 
kreslíři, kteří se do soutěže zapojili, si přímo ve Zdravotním 
stanu mohli vyzvednout slíbený dárek – antismogový šátek 
s vítězným motivem papouška.
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Kdy: 7. července 2018 

Kde: Brumov-Bylnice 

Pořadatel: Sportovní klub Demons, z.s.

Nejlepší freestyle bikeři z Česka i zahraničí se každoročně 
účastní největšího tuzemského BMX závodu, aby předvedli 
své jezdecké dovednosti a zároveň pomohli vybrat co 
nejvíce peněz pro konkrétní postižené děti. V létě 2018 se 
konal už IX. ročník, do něhož se jako jeden z partnerů zapojil 
i RESPILON®. Na U-rampách Bikeparku se představilo hned 

pět desítek závodníků, které podpořily 
asi 3000 diváků. 

Při plánování našeho partnerství jsme 
se rozhodli spojit streetový životní styl 
bikerů reprezentovaný mj. charakteris-
tickými módními doplňky a ochrannou 
schopnost nanovláken. Speciálně pro 
Charity Jam jsme tak vytvořili bílo-černé 
a černo-bílé antismogové šátky s logem 
akce, které se přímo na místě prodávaly 
návštěvníkům a výtěžek putoval právě 
k postiženým dětem. 

Šátky RESPILON® si vyzkoušeli také ně-
kteří špičkoví jezdci a absolvovali v nich 

i samotný závod. Myšlenku ochrany zdraví pomocí na-
novláken nám pomohl šířit třeba David Janáč (jeden 
ze zakladatelů tohoto sportu v naší zemi a vítěz finále 
IX. Charity Jamu), Erik Figar (trojnásobný mistr České 
republiky) nebo nadějní mladí bikeři Bernard Soška, 
Daniel Mlejnek (6. místo v kategorii Pro) a David Neuman. 

klikněte pro přehrání videa

IX. Charity Jam
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https://youtu.be/bYTlLov0CyA


V rámci vstupného, prodeje propagačních předmětů, ob-
čerstvení, sponzorských darů a dobrovolných příspěvků se 
pořadatelům podařilo vybrat 335 230 Kč, což z IX. ročníku činí 
nejvýnosnější Charity Jam v celé historii akce. Výtěžek hned 
na místě převzaly postižené děti a jejich rodiny:

 � Eliška Grygarová (2,5 roku, Uherské Hradiště), která je 
kvůli závažnému svalovému onemocnění odkázána na 
podporu plicního ventilátoru a na rehabilitace

 � Ládík Matúšů (10 let, Valašské Klobouky), který trpí vážným 
kombinovaným postižením a potřebuje speciální reha-
bilitace i pomůcky 

 � Trojčata Vojta, David a Olda Koláčkovi (15 let, Újezd u Brna) 
trpí těžkou formou dětské mozkové obrany i zrakovým 
postižením a potřebují neustálou péči, speciální pomůcky 
i rehabilitace

Díky rekordnímu množství peněz – oproti VIII. ročníku takřka 
dvojnásobnému – letní sportovně-dobročinná akce výrazně 
podpořila nemocné děti a jejich rodiny. Adresná pomoc 
nejlépe odpovídá představám našeho týmu o CSR, a proto 
se RESPILON® do X. Charity Jamu 6. července 2019 zapojí už 
coby hlavní partner. 
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Bezplatná instalace okenní sítě 
z nanovláken do mateřských škol 
Kdy: srpen–listopad 2018

Kde: Ostrava, Praha 

Příjemci: mateřské školy 

Se začátkem školního roku, kdy se děti vra-
cejí do lavic i heren, nabývá jejich ochrana 
před smogem na ještě větším významu. 
A to především v dlouhodobě rizikových 
oblastech, mezi které patří třeba Ostravsko 
nebo okolí hlavního města České republiky. 

Abychom umožnili dětem trávit společný 
čas při vzdělávání i hrách bez nebezpečí, 
že smog, popílek a zplodiny krátkodobě 
či chronicky naruší jejich dýchací cesty, 
nainstalovali jsme antismogovou nano-
vlákennou síť do oken několika vybraných 
mateřských škol. 

Naše školka získala od firmy RESPILON® hodnotný dar – do 
oken herny přibyly ochranné sítě s nanomembránou, které 
zajistí čistý vzduch pro děti, jejich dozor i ostatní školní 
personál. Školka se dlouhodobě potýká s problémem zne-
čištěného ovzduší. Nachází se totiž ve smogové oblasti, a ve 
zvláště problémových obdobích děti nemohou i několik 
týdnů chodit na zahradu a ani větrání školních prostor není 
příliš vhodné. Díky daru společnosti RESPILON® můžeme 
nyní větrat bez rizika.

Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba
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Dalším kritériem pro výběr konkrétních školek se stalo i jejich zaměření primárně 
na péči o nemocné či jinak znevýhodněné děti. Proto se příjemcem daru v podobě 
membrány do oken stala kupříkladu Mateřská škola a Speciální mateřská škola pro 
děti zdravotně oslabené v Praze. 

Toto zařízení funguje zároveň jako stacionář, v němž nacházejí útočiště holky 
a kluci s poruchami imunity, silnými pylovými alergiemi, bronchiálním astmatem 
nebo kožními ekzémy. Právě jim nanovlákna poskytují ten nejsilnější štít proti 
nebezpečím útočícím zvenčí. 
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Dlouhodobé vzdělávání dětí 

Problematika znečištěného ovzduší a nutnosti 
ochrany před smogem v interiéru i exteriéru 
stále nepatří mezi všeobecně diskutovaná 
témata. Věříme, že s osvětou a sdílením infor-
mací, které mohou zachránit zdraví i život, je 
třeba začít už v dětském věku. Při svých akcích 
nechceme děti zatěžovat složitými vědeckými 
fakty, ale vzbudit jejich zájem o své zdraví 
zábavnou a atraktivní formou. K tomu slouží 
mj. naši vlastní komiksoví hrdinové, které jsme 
s láskou nazvali Respiman a Scarfy. Mezi je-
jich superschopnosti patří právě obrana před 
škodlivými částicemi v ovzduší. Děti se tak 
třeba při vybarvování omalovánek dozvědí, 
jak funguje nanovlákno a proti čemu mohou 
pomůcky značky RESPILON® použít.
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Závěrem
Kromě jednorázových akcí a dlouhodobějších projektů se snažíme pomáhat i dalšími způ-
soby. Kupříkladu dobře víme, že onemocnění vyčerpává nejen samotného pacienta, ale 
i celou jeho rodinu. A to fyzicky, psychicky a v neposlední řadě také finančně. 

Abychom takto postiženým lidem usnadnili přístup k účinným nanovlákenným řešením, 
dlouhodobě je podporujeme poskytováním výrobků značky RESPILON® (ústenek ReSpimask®, 
antivirových šátků nebo protismogové sítě do oken) zdarma či za výrazně zvýhodněné ceny. 
Pro spolupracující e-shopy či zdravotní pojišťovny jsme vygenerovali speciální promo kódy, 
jež pacientům umožňují dosáhnout slevy co nejjednodušeji. Věříme, že pomoc se tak ještě 
rychleji dostane k těm nejpotřebnějším: 

Utvrzují nás v tom, že každá pomoc má smysl a že nanovlákenné ochranné pomůcky doká-
žou zvýšit bezpečí, kvalitu a komfort života i v nejtěžších situacích. Vyjádření spokojenosti 
tým RESPILONU® nejen těší, ale také zavazuje k usilovné práci na poli CSR i v dalších letech. 
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