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Firma Respilon
zahájila prodej
výrobku, který
ničí viry a sám
se sterilizuje.

Samosterilizační funkci zajiš-
ťují dvě vrstvy s akcelerova-
ným oxidem mědi, který zá-
roveň hubí viry zachycené
v nanovlákenné membráně.
Díky této unikátní dvojité ba-
riéře lze respirátor používat
až 30 hodin. Je výsledkem
spolupráce izraelských vědců
a vlastního vývojářského
a designového týmu brněn-
ské firmy. Výrobek získal ně-
kolik certifikací, mimo jiné
i od Akademie věd ČR.
Respilon původně začal na-

bízet nový respirátor již na
jaře, ale vzhledem k problé-
mům ve výrobě a omezeným
možnostem mezinárodní do-
pravy musel všechny předob-
jednávky zrušit a lidem vrátit
peníze. Další rozruch vzbudil
spor s brněnským VUT, jehož
testy se výrobce údajně ne-

oprávněně zaštiťoval. V nepo-
slední řadě pověsti firmy
v očích veřejnosti jistě nepo-
mohly ani dvě pokuty od Čes-
ké obchodní inspekce v celko-
vé výši přes 200 tisíc korun.
„Potvrdilo se, že i pro ČOI

je složité pracovat v prostře-
dí, kdy na nejmodernější vý-
robky využívající nové tech-
nologie nejsou zatím vytvoře-
né adekvátní normy a katego-
rie. Existující normy byly tvo-
řené před třiceti lety, dávno
před využitím nanovláken.
To činí problémy nejen nám,
ale i dalším výrobcům nano-

vlákenných produktů. Co se
týká VUT, situaci jsme si již
vysvětlili a ladíme znění spo-
lečného prohlášení. Dohodli
jsme se, že do té doby nebude
ani jedna strana komuniko-
vat detaily. Nicméně zadava-
telem tehdy byla naše před-
chozí firma, která nesla jiné
jméno než Respilon,“ vysvět-
luje výkonná ředitelka Respi-
lonu Jana Zimová. Nepovede-
ný jarní vstup novinky na trh
pak dokonalo zrušení zakáz-
ky na 400 tisíc respirátorů,
kteréměl v plánu od firmy ob-
jednat stát.

Po jarních potížích se vede-
ní Respilonu rozhodlo zřídit
výrobní linky přímo v brněn-
ském Technologickém par-
ku. Zajištění výroby tu firmu
stálo více než 30 milionů ko-
run. V provozu nyní pracuje
přes 30 lidí. Při listopadovém
uvedení novinky na trh zde
fungovala jedna linka, ale
právě v těchto dnech bymělo
dojít i ke spuštění druhé. Za
předpokladu, že pojedou obě
linky, vyrobí firma průměrně
kolem 80 tisíc respirátorů
denně.
„V Brně se vědě, inovacím

a moderním technologiím
daří. Jednou z našich priorit
je, abyměsto nabízelo progre-
sivním firmám, z nichž mno-
hé vyrostly anebo třeba ještě
vyrostou v globální hráče, po-
třebné zázemí. Jsem proto
ráda, že již na počátku letoš-
ního roku Respilon rozšířil
řady technologických a inova-
tivních firem, které se roz-
hodly využívat zdejší unikát-
ní výrobní prostory, a že spo-
lupráce pokračuje i nadále,“
říká brněnská primátorka
Markéta Vaňková. Nový typ
respirátoru si pochvaluje na-

příklad předseda Českého ob-
čanského spolku proti plic-
ním nemocem Stanislav Kos.
„Naše zkušenosti jsou po za-
tímkrátké době jeho používá-
ní příznivé. Kromě splnění
náročných technických
a ochranných parametrů se
respirátor dobře nasazuje na
obličej a dobře na něj přilne,
těsní a nenechává mezery
pro únik vzduchu při dýchá-
ní. Ještě důležitější je, že kla-
de menší odpor při dýchání
než obvyklé textilní roušky
a že nezhoršuje dušnost ne-
mocného,“ říká.
Brněnská firma rovněž už

čtvrtým rokem spolupracuje
s Klubem nemocných cystic-
kou fibrózou.
Respirátor VK RespiPro sto-

jí přibližně 200 korun, každá
hodina nošení tak vyjde asi
na sedm korun. V případě, že
patříte k těm, kdomusejí mít
roušku nasazenou po celý
den v práci, utratíte za tento
typ respirátoru přes tisíc ko-
run měsíčně. Při méně inten-
zivním nošení však může je-
den respirátor díky svým
vlastnostem klidně sloužit
celý měsíc. RADEK BABIČKA

Hodinářskou práci s tou nejtěžší tech-
nikou si vyžádala listopadová instala-
ce dvou nových kotlů v areálu Teplá-
ren Brno na Špitálce. Firma tak polo-
žila poslední díl pomyslné skládačky
modernizace tohoto svého nejstarší-
ho provozu, který byl spuštěn v pro-
sinci 1930. Špitálka byla vůbec prv-
ním provozem v tehdejším Českoslo-
vensku, kde se společně vyráběla
s teplem také elektrická energie.
Dvojice středotlakých kotlů, které

splňují veškeré zpřísněné emisní li-
mity, nahradila zastaralé zařízení
z padesátých let. „Cílem bylo připra-
vit Špitálku na plnění dodávek pro
horkovodní síť. Po dokončení přestav-
by parovodů na horkovody v roce
2027 totiž budou kompletní dodávky
probíhat už jen prostřednictvím hor-

ké vody,“ vysvětluje generální ředitel
Tepláren Brno Petr Fajmon.
Oba kotle, každý o váze 85 tun, do-

pravily do města nákladní tahače ze
závodu v německém Gunzenhause-
nu. Instalaci předcházely v letní od-
stávce rozsáhlé stavební úpravy. Te-
prve pak mohly být kotle přes roze-
branou střechu s pomocí jeřábu usa-
zeny na místo. Celkové náklady čini-
ly zhruba 200 milionů korun.
„Právě investicemi do moderniza-

ce, která vede k co nejefektivnější vý-
robě, se nám daří v Brně v posledních
deseti letech stabilizovat cenu tepla,“
doplnil Fajmon. Emise oxidu dusíku
poklesnou díky novému zařízení při-
bližně o třetinu. Do plného provozu
by se kotle měly zapojit od příští top-
né sezony. RADEK BABIČKA

Respirátor 2x RESPILON Výrobní prostory v Brně

Nový kotel pro Špitálku před instalací TEPLÁRNY BRNO

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com

tel.: +420 420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní

společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu

neurčitou
• možnost osobního rozvoje,

jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku

práce

• příplatky nad zákonnou výši
• kooperativní prémie
• prémie na letní dovolenou

a Vánoce
• věrnostní odměny
• dotované stravování
• vitamínové balíčky
• tábory pro děti zaměstnanců
• firemní akce a benefity

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• referent/ka pro Kitpack
komponenty

• dělnice ve zdravotnické
výrobě

Unikátní respirátor z Brna

Letitá Špitálka. Nyní
dostala nové kotle

inzerce


