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V Brně, 16.9.2020 
 
 

Dobrý den, 

 

na úvod bychom ještě jednou rádi poděkovali za možnost vlastnit nákrčníky Respilon, a to z mnoha důvodů. 

V předešlých dnech jsme získávali zpětnou vazbu jak od žáků, tak především z řad učitelů. Přestože hlavně od 

žáků (ale i některých učitelů) zaznívá, že s touto ochranou úst a nosu je dýchání obecně náročnější, všichni si 

jsou vědomi, že je to jeden z důsledků vyšší ochrany.  

 Nákrčník totiž dodává svým majitelům pocit většího bezpečí. Velmi pozitivně je hodnocen design 

a příjemnost materiálu, ale především praktičnost. Žáci i učitelé jsou díky možnosti mít Respilon stále na krku 

připraveni jej v případě potřeby nasadit či sundat. Po nasazení dobře drží a zároveň jej lze velmi snadno 

sundávat a nandávat bez dotýkání se částí, kterých by se nositel dotýkat neměl.  

 Závěrem také zaznělo, že tento nevšední design je jakýmsi poznávacím znakem Labyrinthu. A to nejen 

v rámci školy. Pokud někdo z nás v obchodě zahlédl (a rozpoznal díky barvám a tvaru i na dálku) někoho 

s Respilonem, první co jej napadlo bylo, že je nejspíš součástí školy Labyrinth. Byli bychom nicméně rádi, kdyby 

se tato ochrana rozšířila i za její hranice a byla vítaným doplňkem širší veřejnosti.  

 Na závěr - mnoho z nás si uvědomuje, že nákrčníky Respilon budou mít své nesporné využití také 

v zimním období. Někteří učitelé také pozitivně hodnotili, že nanovlákno tlumí hlasitost dětí. :) (ačkoliv to není 

zatím ověřeno) 

Ze zpětné vazby od pedagogů: 

“Respilon, tunel je z příjemného materiálu s vkusným designem, oceňuji výběr ze 2 velice odlišných 

designů a nabídky, díky nosníku a stahovacímu systému dobře drží na obličeji a nepadá dolů. Je jednoduché jej 

sundat a díky poddajnému materiálu se stává vkusným doplňkem. Není potřeba jej nikam ukládat a potom 

hledat.“  

„Dýchání je s nákrčníkem/tunelem pro mě osobně náročnější, ale bezpečnější.” 

 

S poděkováním, 

 

RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, PhD. 
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