
Výroční zpráva o CSR aktivitách 
za rok 2020

„Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.“ 
Tomáš Baťa 
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Úvodem 
Když se v RESPILONu ohlížíme za rokem 2020, má pro nás hned několik NEJ. Nej jako nejrychlejší, 
protože jsme jím doslova proletěli v obrovské intenzitě práce a změn. Nejnáročnější, neboť jsme 
se jako mnoho dalších společností museli extrémně rychle zorientovat v nepřehledné situaci 
a za pochodu uskutečnit celkovou transformaci firmy. Nejhodnotnější, protože jsme se v tomto 
krizovém roce spoustu věcí naučili, uvedli na trh přelomový produkt a otevřeli výrobní kapacity 
v naší rodné zemi, České republice, v Brně. Potvrdili jsme si, že naše vize „Pomáhat lidem žít lepší 
a zdravější život pomocí nanovláken“ dává smysl. A že vede správným směrem jak inovační 
a komerční aktivity RESPILONu, tak naše aktivity v oblasti CSR.

Příprava podkladů pro výroční zprávu pro mě byla příležitostí k zastavení a ohlédnutí zpět. 
Připomněla jsem si postupně každý měsíc roku 2020 pohledem našich dobročinných a edukačních 
aktivit a pocítila jsem velkou vděčnost. Vděčnost za důvěru a partnerství s neziskovými a pacient-
skými organizacemi, protože můžeme společně zlepšovat životy lidem, kteří jsou zdravotně či 
jinak znevýhodnění a často nemají možnost volby. Vděčnost za inspiraci a nová přátelství s pestrou 
komunitou lidí z různých oborů, s nimiž sdílíme společné hodnoty založené na respektu k sobě 
i druhým, k přírodě a planetě. Dává nám smysl propojovat zdánlivě vzdálené obory i expertízy 
a vytvářet s využitím nanovláken věci, které přinesou novou kvalitu do prostředí, ve kterém žijeme 
a zanecháme jej našim dětem.

Je mi ctí, že vás mohu na následujících stranách provést nejdůležitějšími aktivitami měsíc po 
měsíci. Některé jsou pokračováním dlouhodobé spolupráce, jejíž hodnota v covidovém roce 
násobně vzrostla. Jiná partnerství jsou nová a mám z nich radost, ať už se děla pouze v loňském 
roce, nebo budou pokračovat.

Ve výroční zprávě za rok 2019 jsme oznámili, že pracujeme na vytvoření Nadace RESPILON, která za-
střeší všechny naše dobročinné a edukační aktivity v České republice i zahraničí. Je pro nás důležité 
se stále posouvat. Zlepšovat vše, co děláme, rozšiřovat význam a pozitivní dopad těchto aktivit. Proto 
chceme, aby Nadace RESPILON byla na začátku roku 2022 plně funkční. Loňský koronavirový rok 
její start pozdržel, o to lépe jsme si mohli promyslet, jak ji nastavíme a na co se budeme soustředit. 
Vnímáme přirozenou symbiózu mezi našimi výrobky založenými na inovativním využití nanovláken 
a dobročinnými i vzdělávacími aktivitami. Vysvětlujeme a ukazujeme na konkrétních příkladech, jak 
nanovlákna pozvedla funkčnost produktů chránících dýchací ústrojí na mnohem vyšší kvalitativní 
úroveň a jak je důležité s nimi správně pracovat. Nabouráváme zažité mýty a aktivně se zasazujeme 
o to, aby se doslova kdokoliv mohl díky produktům RESPILONu účinně chránit. Současně připomínáme, 
že nanovlákna mají široké použití, které zkvalitňuje náš život i v dalších oblastech. Třeba v tom, jak 
můžeme v domácnosti vylepšit kvalitu vzduchu nebo se lépe chránit před viry a bakteriemi.

Loňský rok nám potvrdil, jak velkou hodnotu mají dlouhodobá partnerství. Spolupracujeme 
mimo jiné s neziskovými a pacientskými organizacemi, které se věnují pomoci lidem s dýchacími 
obtížemi včetně těch velmi závažných jako cystická fibróza. Díky tomu jsme mohli hned zkraje 
roku 2020 rychle reagovat a účinně pomoc distribuovat. V době akutního nedostatku ochranných 
pomůcek jsme darovali 20 000 kusů nanovlákenných masek pacientům, jejichž snížená imunita 
a dýchací obtíže vyžadují spolehlivý štít před mikroorganismy – dlouhodobě, den co den, nejen 
v covidovém období. V průběhu celého roku jsme pomáhali také lékařům a sestřičkám v první linii, 
hasičům, učitelům a seniorům. Zahájili jsme nová partnerství, mezi něž patří například spolupráce 
s organizací Loono, která se prostřednictvím mladých mediků věnuje osvětě o onkologických 
a kardiovaskulárních onemocněních, bouráním tabu a praktickým radám v prevenci.

Důležitou součástí symbiózy mezi komerčními a dobročinnými aktivitami RESPILONu jsou cha-
ritativní série nanovlákenných nákrčníků R-shield se speciálními designy. V kvartálních cyklech 
poukazujeme dané neziskové organizaci 20 Kč z každého kusu prodaného kdekoliv na světě. Ú
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Máme radost, že se tímto způsobem stávají přirozenou součástí pomoci i naši zákazníci, kteří 
mají rádi skloubení originálního vzhledu výrobku se smysluplným přesahem. Potěšilo nás, že 
si přístupu RESPILONu k podnikání povšiml časopis Forbes, a v listopadovém čísle popsal náš 
příběh. Jsme za to vděční a pokud byste si ho chtěli přečíst, naleznete jej zde.

Na následujících stránkách výroční zprávy o CSR aktivitách za rok 2020 k vám budou promlouvat 
konkrétní příběhy dětí a dospělých, celých rodin a organizací zasazené do kontextu první vlny pan-
demie coronaviru. Kontext této nestantardní doby přímo ovlivňuje naše výrobní možnosti a naše 
dobročinné a edukační aktivity. Proto vám kromě nich v každém měsíci roku 2020 představíme 
také toto pozadí. Společných příběhů je obrovské množství, velkých i zdánlivě malých, není možné 
s vámi sdílet všechny. Každý z nich nás však obohatil a vedl k zamyšlení. Vážíme si zpětné vazby, 
kterou při takovém propojení dostáváme, protože nás posouvá dále a je pro nás trvalou motivací.

Děkujeme

Ú
VO

D
EM

Ing. Jana Zimová, MBA
Global Chief for Foundations & CSR

https://www.respilon.com/data/public/Napsali_o_nas/Forbes_2.pdf
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Kontext

Nový koronavirus otřásal celým světem a také v RESPILONu 
se první měsíc roku 2020 nesl ve snaze zorientovat se 
v nové situaci. Díky mezinárodním obchodním spojením 
i kontaktům a výrobním aktivitám v Číně jsme začali tušit, 
jak velký problém se na nás valí. Přesto jsme si v této době 
ještě zdaleka nedokázali představit, co vše pandemie 
nemoci COVID-19 změní, jak moc nás zasáhne a ovlivní 
ve všech životních rolích…

Naše činnost

První tisková konference
Informace ze zahraničí nás utvrdily v tom, že většina lidí 
netuší, jak se proti nové hrozbě bránit. Proto jsme 29. ledna 
2020 uspořádali v brněnském sídle RESPILONu vůbec první 
tiskovou konferenci v historii naší společnosti. Jejím cílem 
se stalo sdílení zkušeností o tom, které typy ochranných 
pomůcek jsou na koronavirus krátké a které naopak vytvoří 
před mikroskopickým útočníkem účinný štít. Díky tiskové 
konferenci se do tuzemských médií dostaly přehledné 
informace o existujících normách, typech filtrů a jejich 

funkčnosti nebo o významu správného tvaru pro těsnost 
ústenek a respirátorů. 

„Koronavirem, který se od prosince šíří z  Asie, se nakazilo 
už více než 4500 osob a  zhruba stovka pacientů zemřela. 
Příznaky se podobají chřipce a  stejným způsobem  –  tedy 
kapénkami – se nemoc i  přenáší. Ve snaze zabránit jejich 
vdechnutí se lidé chrání různými typy ústenek či respirátorů. 
Většinou však netuší, jak se na trhu ochranných prostředků 
zorientovat, a sahají po neúčinných řešeních. Nejspolehlivější 
variantu tvoří ústenky s nanovlákenným filtrem.“
(Z tiskové zprávy, 29. 1. 2020)

Nanovlákna v boji s živly 
V polovině ledna došlo na Filipínách k nečekané erupci 
vulkánu Taal, jenž vychrlil do atmosféry obrovské množství 
popela a dýmu. Sopečný spad zasáhl řadu měst včetně 
Manily a ohrozil desetitisíce osob, které musely úřady eva-
kuovat. Nanovlákenný filtr dokáže zachytit i nejdrobnější 
částice – a právě takovou ochranu obyvatelé postižené 
oblasti potřebovali. Proto jsme filipínské vládě darovali 
několik tisíc ReSpimasek, které pomohly ostrovanům si-
tuaci lépe zvládnout.

Leden

V lednu jsme poskytli dary v hodnotě 350 000 Kč 
těmto organizacím: Neziskové organizace na Filipínách, domovy seniorů 
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Kontext 

Zhoršující se situace ohledně šíření koronaviru se projevila zejména v intenzitě naší komunikace. 
Trávili jsme dlouhé hodiny na telefonu i e-mailu a reagovali na dotazy na sociálních sítích. Denně 
jsme se snažili poradit tisícům lidí a bezplatně rozdávali ochranné produkty těm, kteří je nejvíce 
potřebovali, avšak nedokázali je sehnat nebo si je nemohli dovolit.

V únoru jsme bohužel museli sáhnout k nepříjemnému kroku a zrušit slevové kódy, které dosud 
opravňovaly chráněnce neziskových organizací nakupovat na našem eshopu za nižší ceny. Naše 
mise spočívá v pomoci nemocným a znevýhodněným, proto jsme na konci roku 2019 reagovali 
na situaci v Austrálii (masivní požáry) slevou ve výši 70 % na naše výrobky, kterou mohli využívat 
pouze klienti v postižených lokalitách. Kód byl však masivně zneužíván a mnozí zákazníci odmítali 
pochopit podstatu věci. Koronavirus totiž vyvolal enormní poptávku po ochranných produktech, 
kterých náhle panoval nedostatek.

Proto jsme místo slevových kódů zvolili jinou cestu a vytvořili speciální sklad našich masek, respi-
rátorů a nákrčníků, určený výhradně pro nemocné a znevýhodněné. Právě z něj jsme jim po celou 
první pandemickou vlnu zdarma věnovali nanovlákenné produkty, přičemž tyto omezené zdroje 
byly primárně alokovány do dlouhodobých spoluprací a vazeb v neziskovém sektoru. V těžkých 
chvílích jsme museli bolestně rozhodovat, komu jaké množství masek přidělit, aby se dostalo 
i na ostatní. Šlo o důsledek všeobecného strachu a bohužel i nesolidarity zdravých občanů. Pro 
osoby trpící rakovinou, cystickou fibrózou apod. je totiž fatální hrozbou kterýkoliv virus či bakterie 
bez ohledu na pandemii, takže bez ochrany dýchacích cest by museli přerušit nezbytnou léčbu.

Ú
N

O
R

Únor
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Při celkovém pohledu pro nás únor představoval velmi těžké období. Snažili jsme se pomáhat ze 
všech sil i zdrojů – jak těch skladových, tak lidských. Princip speciálního skladu pro CSR se osvěd-
čil a využíváme jej dodnes. V praxi to znamená, že i v případě plošného nedostatku některého 
produktu mají „naši“ pacienti ochranu od RESPILONu zajištěnou.

Naše činnost

Vzdělávání i masky pro nemocné děti 
Onkologičtí pacienti patří k nejčastějším uživatelům nanovlákenných ochranných masek i příjem-
cům naší pomoci. RESPILON se opakovaně angažuje v rámci Dnů dětské onkologie, které se v Brně 
tentokrát konaly 29. února 2020 v areálu Hvězdárny a planetária Brno na Kraví hoře. Návštěvníci 
našeho stánku se mohli zábavnou formou seznámit s možnostmi ochrany pomocí nanovlákna 
a rodiny s děti trpícími onkologickým onemocněním obdržely zdarma nanovlákenné masky.

Lyžaři se stylovou ochranou 
U Bedřichova se 7. února 2020 konal už 53. ročník slavného závodu Jizerská 50 v běhu na lyžích. 
Při té příležitosti jsme zahájili spolupráci s největší českou zdravotní pojišťovnou VZP s konečným 
cílem umožnit co největšímu počtu lidí nákup našich výrobků za zvýhodněné ceny. Koronavirus 
tuto spolupráci pozdržel, plně se rozběhla až v srpnu. Závodníci z řad VZP, sdružení v Klubu pevného 
zdraví, nicméně už při únorovém závodě vyráželi na trať s našimi nanovlákenými šátky R-shield. Ty 
je chránily nejen před chladem, ale i před rizikem infekce při velké koncentraci lidí na jednom místě. 

V únoru jsme poskytli dary v hodnotě 86 151 Kč 
těmto organizacím: Nadační fond dětské onkologie Krtek, Nadační fond Šance onkoláčkům 

Velmi si vážíme Vaší dosavadní podpory a poskytnutí respirátorů 
pro děti se spinální svalovou atrofií v roce 2020. Vaše respirátory 
využívaly/využívají „naše“ děti nejen ve školce či škole (dokud 
byly otevřené), ale také při četných kontrolách u lékařů v nemoc-
nicích nebo při rehabilitacích, které bohužel nelze vynechat ani 
v této zvláštní době. Respirátory v loňském roce dětem výborně 
posloužily také během psychorehabilitačních pobytů pro děti 
se svalovou atrofií. Vaše respirátory nejen skvěle chrání, ale 
navíc přes ně lze snadno dýchat, což je obvzvlášť pro děti s SMA 
velice důležité.

Agátčina nefalšovaná radost :-)

Nadační fond Šance onkoláčkům
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Kontext 

Koronavirová krize (nejen) v České republice vygradovala. Všechny ochranné prostředky dýchacích 
cest z obchodů zmizely a vyprázdnily se též sklady většiny výrobců – včetně RESPILONu. Z tuzem-
ska i zahraničí nám denně přicházely tisíce žádostí o další nanovlákenné výrobky od jednotlivců 
a obchodních partnerů. Uzavírání hranic a nesmírně komplikovaná situace při vyjednávání 
s některými vládami takřka znemožnily dovoz našich produktů ze zemí, v nichž jsme je vyráběli. 
Intenzita komunikace na sociálních sítích a v dalších kanálech dosáhla vrcholu a setkávali jsme se 
jak s pochopením, tak příkrým odsouzením. Lidé v zoufalé situaci zkrátka nedokázali pochopit, 
že za stávajícího stavu věcí nemůže žádná firma ze dne na den zmnohonásobit objem výroby 
a v řádu hodin dopravit masky do Evropy z druhého konce světa. I když se nám podařilo ve velmi 
krátké době zahájit doplňkovou produkci v dalších závodech, šlo jen o pověstnou kapku v moři.

Na příval dotazů jsme se snažili reagovat přehledem odpovědí na nejčastější otázky a publikováním 
co největšího množství informací na webových stránkách, avšak marně. Po několika týdnech vy-
čerpávající komunikace jsme přes veškerou snahu nebyli schopni zvládat vzrůstající nápor dotazů 
v takovém objemu, jaký si žádala momentální situace.

Naše činnost

Osvěta v médiích 
Přes extrémní zátěž pokračovaly i naše vzdělávací aktivity a 17. března 2020 jsme v Brně uspořá-
dali druhou tiskovou konferenci. Oznámili jsme na ní výsledek naší intenzivní práce z posledních 
týdnů: v nejbližší době uvedeme na trh nový model nanovlákenné ústenky ReSpimask Virus Killer 
a respirátoru RespiPro Virus Killer. Tyto masky obsahují kromě nanovlákna s 99,9% záchytem 
i vrstvu akcelerované mědi, která spolehlivě deaktivuje viry a bakterie. Výsledkem bude mož-
nost používat tyto výrobky opakovaně po delší dobu bez rizika druhotné infekce, což umožní 
zákazníkům lépe zvládat pandemii COVID-19.

Březen 
Mám syna s cystickou fibrózou a od 
firmy RESPILON nakupuji několik let. 
Vždy poskytovali vážně nemocným 
dětem výrazné slevy (50 %). Nyní tato 
firma darovala Klubu nemocných cys-
tickou fibrózou tisíce kusů Respimask. 
Výrobky máme odzkoušené, nikdy jsme 
v nemocnici nechytili žádnou nákazu. 
Je skvělé, že firma chce vyrábět v České 
republice. Je důležité, aby byl stát so-
běstačný a nemusel zboží dovážet. 
Nerozumím té zášti, tato firma si svůj 
úspěch dávno vydobyla vlastní pílí.

Jana Hlavatá Kocandová
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Předobjednávky Virus Killerů jsme na eshopu spustili k 20. břez-
nu a o pět dnů později následovala další „tiskovka“. Informovali 
jsme při ní novináře mimo jiné o tom, že do Česka konečně do-
razila dodávka našich masek dlouho zadržovaná v Číně. V době 
akutního nedostatku, kdy mnoho firem absurdně a neeticky 
navýšilo ceny, jsme 20 000 nanovlákenných ústenek z této 
dodávky věnovali spolupracujícím neziskovým organizacím. 

Dalším cílem tiskové konference bylo umožnit zdravým lidem 
nahlédnout do života těch méně šťastných a umožnit jim tak 
lépe pochopit jejich situaci. Proto na ní vystoupili i hosté z Klubu 
nemocných cystickou fibrózou a Nadačního fondu dětské on-
kologie Krtek. K tématům se zařadil i problém nemocných, kteří 
kvůli nutnosti nošení ochrany dýchacího ústrojí byli v době před 
pandemií opakovaně vystavováni negativním reakcím okolí. 
Vysvětlili jsme, že právě z tohoto důvodu vznikl náš nákrčník 
R-shield s nanovlákenným filtrem – aby nemocným dopřál ochra-
nu bez těchto „negativních emocí“ okolí. Důkazem funkčnosti 
našeho nápadu jsou pozitivní reakce pacientů, jejich lékařů 
i četné kopie R-shieldu nyní vyráběné konkurencí. 

V březnu jsme poskytli dary v hodnotě 586 060 Kč 
těmto organizacím: Živnostenský úřad města Brna, Lékaři specializovaní na cystickou fibrózu, 
Pojišťovna VZP, Porodnice Apolinář, Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), Společně 
k úsměvu, Fundacja MATIO, Slovenská Asociácia Cystickej Fibrozy, Nadační fond Šance onkoláčkům, 
Nadační fond dětské onkologie Krtek, Klub nemocných cystickou fibrózou 

Masky zdarma pro zdravotníky 
V českých nemocnicích i ostatních zdravotnických zařízeních 
panoval akutní nedostatek ochranných prostředků. Proto jsme 
25. března 2020 podepsali darovací smlouvu s ministrem zdra-
votnictví Adamem Vojtěchem, na jejímž základě Česká republika 
od RESPILONu obdržela darem 30 000 nanovlákenných masek 
určených pro lékaře, ošetřovatele a další zdravotnický personál.

Dnes ráno jsme měli jeden úžasný rozhovor, a to s paní 
Janou Zimovou. Poslední týdny pro nás všechny byly ve 
znamení strachu, stresu, bezmoci a my jsme se dozvěděli, 
že i náš nadační fond je právě mezi těmi organizacemi, 
které dostanou tuhle „injekci“ v podobě Respimasek pro 
naše Onkolásky.

Nedokážeme popsat, jakou radost z tohoto daru máme, 
museli jsme opravdu hodně šetřit, abychom rozdělili, 
co jsme měli. Děkujeme i za sdílení této zprávy, hned se 
nám všem lépe dýchá.

Nadační fond Šance onkoláčkům

Respirátory se staly nedostatkovým zbožím. Jelikož hodně cestuji, jsou 
pro mě bohužel nepostradatelné. A teď nemyslím jen Coronavirus, ale 
i úplně obyčejnou chřipku, která je pro mě také velmi nebezpečná.

Když se rozkřiklo, že mě čeká dlouhý let a že nemám respirátor a nemůžu 
ho nikde sehnat, tak mi společnost RESPILON Česká republika zaslala 
tento nádherný, růžový (jak jinak) antivirový nanošátek. Moc děkuji za 
pomoc, šátek se mi bude velmi hodit nejen na cestování, ale třeba i do 
úplně obyčejného obchoďáku.

Naděje pro Sofinku SMA

Je jich mnohem víc, ale všichni se nám do jedné fotografie 
nevešli. Ale o to teď nejde. My bychom chtěli z celého srdce 
poděkovat úžasným lidem z RESPILON.com Global Chief for 
Foundations & CSR, kteří nám těsně před vypuknutím toho 
všeho zmatku věnovali 130 ks respišátků z nanovlákna. Tyhle 
šátky solidně nahradí Respimasky, které jsou teď opravdu 
denní a nedílnou součástí pro děti v onkologicklé léčbě, ale 
i po ní. Nesmírně si tohoto daru vážíme.

Nadační fond Šance onkoláčkům

Díky společnosti RESPILON Česká republika můžeme 
všem dětem, které se léčí na Klinice dětské onkologie 
FN Brno i jejich rodičům, dát jednorázové nanovlákenné 
ústenky. Dnes dorazil velký balík s ústenkami a zítra se 
dostanou do rukou těm, kteří je velmi potřebují. Srdečně 
děkujeme za dlouholetou spolupráci a pomoc!!

Nadační fond dětské onkologie Krtek

BŘ
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Kontext 

Už v minulých měsících jsme intenzivně pracovali na 
zahájení vlastní výroby nanovlákenných masek přímo 
v České republice. V dubnu toto úsilí kulminovalo a stalo 
se hlavní náplní našich aktivit. Proč jsme takové rozhodnutí 
vlastně učinili? Nechtěli jsme, aby se opakovala situace, 
kdy lidé v ČR (a vlastně i v celé Evropě) zoufale poptávají 
ochranu a té se jim nedostává v dostatečném množství 
ani rozumných termínech. Proto jsme jako nejlepší řešení 
vyhodnotili založit výrobní linku přímo v České republice 
v Brně – místě sídla RESPILONu, abychom měli veškeré 
procesy pod kontrolou a nebyli závislí na mezinárodní 
situaci, rozhodnutích vlád apod.

Správnost tohoto kroku se nám vzápětí potvrdila, i když 
ne zrovna příjemnou cestou. Zatímco se nám podařilo 
navýšit výrobní kapacity nákrčníků R-shield (a mohli jsme 
tak denně naskladnit na eshop 2000 kusů), mezinárodní 
situace nám zamezila včas dopravit do ČR nové ústenky 
a respirátory Virus Killer předobjednávané zákazníky od 
března. Bylo zřejmé, že nedokážeme dodržet avizované 
termíny dodání. Šlo pro nás o velmi těžké období.  K situ-
aci jsme se postavili čelem a otevřeně. Informovali jsme 

o této skutečnosti klienty a do 10 dnů od tohoto ozná-
mení vrátili přijaté platby všem zákazníkům. Celkem se 
jednalo asi o 22 000 předobjednávek v celkové hodnotě 
60 milionů korun. 

Naše činnost

V posledním dubnovém dnu jsme zveřejnili výroční zprávu 
o CSR aktivitách RESPILONu za rok 2019. Záhy po jejím 
publikování nás potěšily milé a děkovné reakce v emailech 
i na sociálních sítích. A jak to bylo s CSR reportem za rok 
2020, který právě čtete? Ten jsme v dubnu 2021 teprve 
začínali připravovat, protože tempo nastavené koronavi-
rovou pandemií ještě stále nepolevilo…

Duben

V dubnu jsme poskytli dary v hodnotě 28 120 Kč 
těmto organizacím: Nezisková organizace Loono, Humanitární a rozvojová organizace ADRA 

Milý RESPILONe, velice si Vaší pomoci a štědrosti vážíme. 
Děkujeme Vám, že jste nám pomohli chránit v době „koronačasu“ 
rizikové osoby – seniory. A nejen je, ale také ADRA dobrovolníky, 
kteří jim pomoc zajišťovali. Vaše roušky chránily dvojici senior-
-dobrovolník při návštěvě lékaře či při každodenním kontaktu při 
donášce obědů. S Vámi ta naše pomoc byla bezpečná. Děkujeme, 
že pomáháte s námi. Jste báječní.

Dobrovolnické centrum ADRA Brno

D
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Květen

Kontext 

Vzhledem ke koronavirové pandemii byla okamžitá pomoc nadřazena práci na dlouhodobých CSR projektech. 
Například s řadou neziskových a pacientských organizací jsme byli v kontaktu už měsíce, ale domluva na kon-
krétní formě pomoci a spolupráce se kvůli oboustranné přetíženosti protáhla. Přesto jsme nakonec vždycky 
nalezli společnou řeč – jak dokládají i následující řádky.

Naše činnost

20 korun z každého šátku pro Loono 
Některé designy nákrčníků R-shield RESPILON slouží nejen 
k ochraně zákazníka, ale mají i širší přesah. Jejich nákupem 
klient podpoří konkrétní neziskovou organizaci, jejíž logo 
nebo motiv se na šátku objevuje – RESPILON totiž z každé-
ho kusu prodaného kdekoliv na světě věnuje této instituci 
20 Kč. Jako první se do projektu zařadil Klub nemocných 
cystickou fibrózou, pro který jsme už v roce 2018 vytvořili 
speciální vzor s obrázkem papouška.

Postupně přibývaly další organizace a v květnu 2020 jsme 
zahájili spolupráci se zapsaným spolkem Loono, který vzdě-
lává veřejnost v oblasti prevence onkologických i kardiovas-
kulárních onemocnění a reprodukčního zdraví. Společně 
jsme vytvořili černý R-shield s obrázkem bílého srdce, který 
dobře vystihuje zaměření organizace. Vyrábí se v České 
republice a nabízíme jej ve všech zemích, kde má RESPILON 
zastoupení. Svůj dlouhodobý závazek daru jsme zpečetili 
oficiálním certifikátem a jsme hrdí, že můžeme – spolu s 
vámi – Loono podporovat.

 KV
ĚT

EN
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Klub nemocných cystickou fibrózou z.s., Kudrnova 22/ 95, Praha 5- Motol 
Tel.: +420 257 211 929, info@klubcf.cz, www.klubcf.cz 

 

 

 

Vážená paní Zimová, 

 

Ráda bych Vám jménem naší pacientské organizace poděkovala za dlouhodobou podporu, za 
produkty, které jsme získali darem, za slevy pro naše pacienty nebo za speciální edici 
nákrčníku R-shield s papouškem, ze které putuje naším směrem pravidelný finanční dar. Je 
velká radost s Vámi spolupracovat. Vážíme si Vás  pro Váš empatický přístup a upřímnou 
snahu pomoci pacientům.  

Tím podstatným, z čeho naše spolupráce vzešla, je úroveň ochrany Vašich roušek. Pro 
diagnózu cystická fibróza je ochrana dýchacích cest naprosto zásadní a není potřebná pouze 
nyní v době koronavirové pandemie. Návštěva jakéhokoli lékařského zařízení by pro naše 
pacienty byla bez adekvátní ochrany hazardem se zdravím. Je pro nás tedy velmi důležité, že 
se můžeme na Vaše produkty spolehnout. Pacienti pozitivně hodnotí nejen roušky, ale i R-
shieldy, které jim poskytují vysokou ochranu a přitom nebudí pozornost okolí. Produkty 
Respilon se za posledních pár let staly pro mnohé naše pacienty nedílnou součástí jejich „CF 
výbavy“.  

Vítáme každou Vaši novinku, a tudíž máme velkou radost i z roušek Virus Killer. Těšíme se na 
další spolupráci a věříme, že nám i vy nadále zachováte svou přízeň. 

 

S přátelským pozdravem, 

 

 

     

Mgr. Simona Zábranská 

ředitelka Klubu nemocných cystickou fibrózou, z.s.      
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V květnu jsme poskytli dary v hodnotě 107 608 Kč 
těmto organizacím: Osiřelé děti v Indii – s pomocí Projektu Šance, Brněnští 
policisté, Rakouská nezisková organizace Cystische Fibrose Hilfe Wien, Nadační 
fond SPOLU NA DRAKA, Unie ROSKA – česká MS společnost

Dobrý den, paní Zimová,

moc děkuji za roušky i za váš e-mail a povzbu-
zení. Velmi si vážím vašeho přístupu a pomoci 
(nejen) onkologickým pacientům, pro které je 
současná situace s nedostatkem ochranných 
prostředků dost náročná. Sleduji firmu RESPILON 
na Facebooku a moc vám fandím. Děláte skvělou 
práci a ještě k tomu máte srdce na pravém místě.

Přeji vše dobré Vám osobně i RESPILONu. S po-
zdravem a díky

D.K.

Vážená paní ředitelko, 

děkuji vám srdečně jménem členů Českého občanské-
ho spolku proti plicním nemocem (ČOPN) za rychlou 
a nezištnou pomoc při zajištění ochranných roušek. Tyto 
roušky jsou v současné době velmi důležité pro nemoc-
né s plicními chorobami, zvláště jako pomoc při jejich 
návštěvách lékařů a samozřejmě také pro každodenní 
život. Jsem velmi rád, že firma RESPILON je partnerem 
naší pacientské organizace.

Těším se na další spolupráci.

S pozdravem

MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského spolku 
proti plicním nemocem (ČOPN)

Vážená paní Zimová,

Ráda bych Vám jménem naší pacientské organizace poděkovala za dlou-
hodobou podporu, za produkty, které jsme získali darem, za slevy pro 
naše pacienty nebo za speciální edici nákrčníku R-shield s papouškem, 
ze které putuje naším směrem pravidelný finanční dar. Je velká radost 
s Vámi spolupracovat. Vážíme si Vás pro Váš empatický přístup a upřímnou 
snahu pomoci pacientům.

Tím podstatným, z čeho naše spolupráce vzešla, je úroveň ochrany Vašich 
roušek. Pro diagnózu cystická fibróza je ochrana dýchacích cest naprosto 
zásadní a není potřebná pouze nyní v době koronavirové pandemie. 
Návštěva jakéhokoli lékařského zařízení by pro naše pacienty byla bez 
adekvátní ochrany hazardem se zdravím. Je pro nás tedy velmi důležité, 
že se můžeme na Vaše produkty spolehnout. Pacienti pozitivně hodnotí 
nejen roušky, ale i R-shieldy, které jim poskytují vysokou ochranu a při-
tom nebudí pozornost okolí. Produkty RESPILON se za posledních pár 
let staly pro mnohé naše pacienty nedílnou součástí jejich „CF výbavy“.

Vítáme každou Vaši novinku, a tudíž máme velkou radost i z roušek 
Virus Killer. Těšíme se na další spolupráci a věříme, že nám i Vy nadále 
zachováte svou přízeň.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Simona Zábranská, 

ředitelka Klubu nemocných cystickou fibrózou, z.s.

Adrianka s maminkou moc děkují za Respimasky!

Nadační fond Šance onkoláčkům
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Kontext 

V červnu jsme toho stihli opravdu hodně a zúročili jsme tvrdou práci z minulých měsíců. K nejdů-
ležitějším událostem tohoto měsíce patřilo zahájení zkušebního provozu první ze dvou výrobních 
linek, kterou jsme v rekordním čase nainstalovali do speciálních  „čistých prostor“ Českého tech-
nologického parku v Brně, v České republice. 

K dalším milníkům se zařadilo představení nové generace nákrč-
níku R-shield. Reagovala na podněty od zákazníků, že v dosavadní 
variantě se v teplejším počasí poněkud obtížněji dýchá a sportuje. 
Proto jsme po úspěšných testech zahájili prodej odlehčenějšího 
modelu z prodyšnější kombinace materiálů, který si však zachovává 
původní úroveň ochrany. Navíc si jej zájemci v červnu 2020 mohli 
poprvé koupit na našem nově založeném českém a slovenském 
e-shopu. Také nás potěšilo, že se R-shield objevil na obálce sloven-
ského vydání časopisu Forbes. 

Our activities

Podpora těch, kdo berou handicap jako výzvu 
Nezisková organizace Adapted sdružuje handicapované sportovce a dává jim prostor pro sebe-
realizaci. Souzníme s její filozofií, že člověk navzdory tělesným či psychickým překážkám dokáže 
výjimečné věci. A může najít štěstí právě v extrémních a adrenalinových sportech jako skialpinismus, 
longboarding nebo paragliding.

Červen
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Jsem po transplantaci a před pár týdny jsem prodělala vážný 
zápal plic. Občas mi dělá potíže dýchat v šátku, ale u respirátoru 
VK jde to dýchání samo. Ani jsem nezaznamenala, že mám něco 
na obličeji. Je pohodlný, plus jako u každého výrobku RESPILON 
se cítím bezpečně. Takže dost jsem se zaměřila na všechny faktory 
a nenašla žádmné mínusy.

K.D.

Č
ER

VE
N

V červnu jsme poskytli dary v hodnotě 95 694 Kč 
těmto organizacím: Rakouská nezisková organizace Cystische Fibrose Hilfe 
Wien, Spolek Adapted sdružující handicapované sportovce

Proto jsme pro ni vytvořili nový barevný design nákrčníku R-shield ve sportovním, odlehčeném 
provedení ve velikosti pro dospělé i děti. Podobně jako třeba u Klubu nemocných cystickou 
fibrózou nebo organizace Loono věnujeme týmu Adapted 20 Kč z každého prodaného šátku 
v tomto designu.

Spolupráce s Adapted nám dávala takový smysl, že jsme dali hlavy dohromady ještě jednou 
a stvořili limitovanou stokusovou edici R-shieldů v atraktivním černobílém vzoru. Tyto custom-
-made kousky jsme věnovali přímo Adapted, s tím, že si ponechali výtěžek z jejich prodeje, který 
následně využili na aktivity s činností Adapted spojené. Stovka srdcařů tak může hrdě nosit na 
šátku logo, které vyjadřuje vůli nepoddávat se vrozeným ani získaným handicapům.
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Červenec

Kontext 

Naše dobročinné aktivity neustaly ani během letních prázdnin. Pokračovali jsme v nastartovaných 
projektech a pracovali na nových produktech, jejichž uvedení na trh jsme chystali na druhou polovinu 
roku 2020.

Naše činnost

Naděje pro děti bez rodin 
Nepřestali jsme přemýšlet, které další organizaci bychom mohli pomoci díky našemu projektu R-shieldů 
ve speciálním designu. V červenci jsme se tak propojili se španělskou charitativní organizací Collective 
Calling, která usiluje o rehabilitaci a reintegraci osob bez domova zpět do společnosti prostřednictvím 
míst zvaných Centres of Hope (Centra naděje). Ve své domovině se týmy dobrovolníků zaměřují na 
dospělé osoby a rodiny v nouzi, v africké Tanzanii pracují s dětmi ulice, které se snaží začlenit zpátky do 
milujících rodin. Mezi cíle centra patří poskytnout těmto sirotkům střechu nad hlavou, ochranu a jídlo, 
stejně jako vzdělání a naději, že mohou prožít šťastný a hodnotný život. Proto se svahilský výraz pro 
naději „Tumaini“ stal základem designu nového R-shieldu inspirovaného africkým stylem. 

Ve spolupráci s fanoušky RESPILONu na sociálních sítích jsme vybrali jednu ze tří navržených variant 
a zahájili její výrobu. Jak už je u nás zvykem, z každého prodaného kousku putuje 20 Kč na podporu 
cílové organizace – tentokrát právě Collective Calling.

Č
ER

VE
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V červenci jsme poskytli dary v hodnotě 18 200 Kč 
těmto organizacím: Organizace Collective Calling
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Srpen

Kontext 

Jak už víte z kapitoly o únoru 2020, začátkem roku nás 
okolnosti přinutily dočasně zrušit slevové kódy pro pro-
dej našich výrobků pacientům a dalším znevýhodněným 
osobám. V létě jsme se rozhodli tuto metodu vyzkoušet 
znovu, navázali jsme však možnost uplatnění slevového 
kódu nikoliv na jednotlivce/pacienta, ale na spolupracující 
neziskovou organizaci, která danou nemoc zastřešuje. 

Naše činnost

Bojujeme proti pandemii 
Tentokrát jsme možnost zvýhodněného nákupu připravili 
pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny. Proč jsme 
se rozhodli pro partnerství právě s VZP? Protože jde o nej-
větší společnost svého druhu v ČR, které důvěřuje 5 680 000 
pojištěnců. A my za své poslání považujeme poskytnout 
dostupnou a kvalitní ochranu co největšímu množství lidí, 
aby koronavirová pandemie co nejdřív skončila.

Chtěla bych Vám ještě jednou moc poděkovat za 
dodané respirátory. Všichni "smáčci", jak si říkají 
pacienti trpící spinální svalovou atrofií, jsou z nich 
nadšení. Ačkoliv tyto děti mají i bez roušky problém 
dýchat samy, Vaše respirátory jsou jediné, přes které 
zvládnou jakž takž dýchat delší dobu a které jsou 
schopny používat. 

T.R.

SR
PE

NV srpnu jsme poskytli dary v hodnotě 31 600 Kč 
těmto organizacím: Karlova univerzita 
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Kontext 

Příchod podzimu znamená nejen začátek školního roku, ale 
bohužel také nová nebezpečí pro dýchací cesty. Obvykle jde 
o chřipkovou epidemii a zvýšenou smogovou zátěž kvůli 
zahájení topné sezony, jenže tentokrát se k nim měla přidat 
i další vlna onemocnění COVID-19. V RESPILONu jsme sledovali 
vývoj pandemie v čase a uvědomili si, že je třeba zaměřit po-
zornost i na edukaci. Zamířili jsme zejména do škol, abychom 
dětem ukázali, jak se správně chránit před viry. V minulých 
měsících už naši nejmenší zameškali spoustu hodin výuky. 
Bylo tedy zjevné, že kvalitní nanovlákenné masky mohou 
pomoci zabránit šíření nemoci ve třídách – a tím oddálit další 
uzavření vzdělávacích zařízení.

Naše činnost

Forbes si všiml našich CSR aktivit
Prestižní časopis Forbes zaznamenal charitativní i vzdělávací 
činnost RESPILONu a vyzval nás, abychom se podělili se čtenáři 
o své zkušenosti na tomto poli.

Pro zdravé a vzdělané školáky 
Hned první školní den jsme zamířili do brněnské laboratorní 
školy Labyrinth, abychom přivítali žáky a věnovali jim praktický 

Září

„Kromě rozdávání ochranných pomůcek nemocným vyrábí 
RESPILON také nákrčníky ve speciálních edicích a část výtěžku 
pravidelně posílá vybraným charitám. Spolupracuje s neziskovými 
organizacemi, které pomáhají lidem s amputovanou končetinou, 
onkologickým pacientům či lidem s cystickou fibrózou. Každé čtvrt-
letí jim vyplácí částky za prodej produktů z celého světa. Řádově jde 
o statisíce, které pravidelně plynou na účty. Jednou z podporovaných 
neziskových organizací je i Loono Kateřiny Vackové, členky výběru 
Forbesu 30 pod 30. ‚Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s českou 
značkou. Víme, že její roušky a respirátory jsou funkční,‘ říká Vacková.“

Celý článek si můžete přečíst na webových stránkách Forbes.

Respirátory zdarma nemocným 
a charitativní kolekce. RESPILON 
se dělí o byznysový úspěch

ZÁ
ŘÍ

https://forbes.cz/respiratory-zdarma-nemocnym-a-charitativni-kolekce-respilon-se-deli-o-byznysovy-uspech/
https://forbes.cz/respiratory-zdarma-nemocnym-a-charitativni-kolekce-respilon-se-deli-o-byznysovy-uspech/
https://forbes.cz/respiratory-zdarma-nemocnym-a-charitativni-kolekce-respilon-se-deli-o-byznysovy-uspech/
https://forbes.cz/respiratory-zdarma-nemocnym-a-charitativni-kolekce-respilon-se-deli-o-byznysovy-uspech/
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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 pozitiv-
ně 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, Ph.D.

LABYRINTH – základní škola, s.r.o.

dárek: antivirový nákrčník R-shield. Vysvětlili jsme 
školákům i maminkám, jak nákrčník správně použí-
vat a starat se o něj – aby spolehlivě chránil a záro-
veň vydržel funkční co nejdéle. Představuje tak pro 
rodiny nejen ekonomičtější, ale i ekologičtější alter-
nativu k jednorázovým ústenkám a respirátorům. 
Celkem jsme škole pro potřeby dětí i učitelského 
sboru darovali 275 R-shieldů.

RE: Ochranné pomůcky pro dítě po transplantaci
Dobrý den, paní Zimová,

balíček s ústenkami i šátky dorazil v pořádku k nám do nemocnice. Mareček 
vše hned prozkoumal osobně :)

Moc Vám z celého srdce děkujeme. Velmi si Vaší pomoci vážíme. Hned máme 
klidnější pocit, když víme, že má Mareček adekvátní ochranu po transplantaci.

Přejeme vám krásné dny. S pozdravem,

P. H.

Firma RESPILON mi umožnila vyzkoušet nový respirátor 
VK, což jsem velmi uvítala. Dlouhé roky bojuji s astmatem 
a nošení roušky či respirátoru je pro mě obtížné, vždy po 
určité době začnu pod rouškou kašlat. Je to nepříjemné 
zvláště pro lidi v mém okolí. Mají většinou strach, abych 
je nenakazila, já však nejsem nemocná. Respirátor VK mi 
tyto obtíže nezpůsobuje, je lehký a prodyšný, velmi dobře 
nositelný. Při své práci starostky velmi často dojíždím do 
Prahy a používám veřejnou dopravu, hlavně metro. VK 
snadno nasadím na obličej a po cestě sundám, hodím do 
kabelky a nemusím mít obavy, že kontaminuji věci v tašce 
i ve svém okolí. Dle potřeby mohu VK opakovaně používat. 
VK je pro moji práci v současné době výborný společník.

J.S., starostka obce

V září jsme poskytli dary v hodnotě 247 825 Kč 
těmto organizacím: Společnost IS Produkce, základní školy ZÁ

ŘÍ
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Kontext 

Už od svého založení v roce 2013 spolupracuje RESPILON s univerzitami, výzkumnými instituty 
i dalšími organizacemi na poli vědy a byznysu. Vytváříme tak jedinečnou síť znalostí, laboratorních 
kapacit a kontaktů, kde se každý podílí svou částí na vývoji ochranných nanovlákenných produktů 
nové generace. V říjnu 2020 se tato síť zase rozšířila, když se RESPILON stal členem Česko-izraelské 
smíšené obchodní komory ČISOK. Těší nás, že můžeme s našimi izraelskými kolegy sdílet zkušenosti, 
učit se od expertů z jejich laboratoří či inkubátorů a společně nastavovat nové trendy v oblasti 
ochrany dýchacích cest. 

Naše činnost

Odměna pro dárce krve i plazmy 
Víme, že lidské zdraví je třeba podporovat a chránit komplexně. Proto jsme se stali partnerem akce 
„450 ml Naděje – Daruj krev u sv. Anny“, která se uskutečnila ve dnech 5.–9. října 2020 ve Fakultní 
nemocnici u sv. Anny. Nanovlákennými respirátory RespiPro White jsme bezplatně vybavili jak 
kompletní personál odběrového centra, tak všechny dobrovolné dárce životodárné tekutiny. 

Zatímco o dárcovství krve panuje v Česku už dobré povědomí, o darování plazmy mnoho lidí dosud 
neslyšelo. Snažíme se to změnit a podpořili jsme darem našich výrobků projekt „Daruj plazmu“ 
vyhlášený společností EUROPLASMA.

Říjen

450 ml Naděje
Ještě bych chtěla touto cestou OPRAVDU VELICE MOC 
PODĚKOVAT vedení společnosti RESPILON Česká republika 
za úžasný dar 200 kusů respirátorů FFP2 vyrobených z nano-
vlákna pro dárce a personál Odběrového centra FNUSA. Dárci 
byli z tohoto dárku dle slov paní primářky nadšení. A nejen 
to! Někteří zaměstnanci RESPILONu se akce osobně zúčast-
nili i darováním krve. DĚKUJEME SPOLEČNOSTI RESPILON 
A PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ.

PS: Byla jsem si tyto respirátory osobně vyzvednout v sídle 
společnosti u samotné paní jednatelky a velice mě dojalo 
srdečné přijetí a vůle pomoci dobré věci. A to se jen tak nevidí.

X. M., Projekt 450 ml Naděje

ŘÍ
JE

N
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Lékaři, lékárníci a pacienti mají možnost přednostně zkoušet 
samosterilizační respirátory VK RespiPro

Vážení, musím říct, že RESPILON RespiPro VK mě velmi mile 
překvapil. Pracuji jako pečovatel v domově pro seniory, takže 
v této nelehké situaci musím 12 hodin denně nosit ochranu 
dýchacích cest. U „klasických respirátorů“ je pracovník vyčerpa-
ný po pár hodinách užívání, nemluvě o nepříjemném zápachu 
plastu, který jsme nuceni dýchat. Člověk si respirátor musí čas od 
času sundat někde mimo dosah lidí, což je při stálé péči obtížné. 
U RESPILONU však k ničemu takovému nedochází. Dobře se mi 
dýchá celých 12 hodin a současně mi a mému okolí poskytuje 
potřebnou ochranu. Za mne jako člověka pracujícího v přímé 
péči v sociálních službách mohu zcela DOPORUČIT. Pokud je 
pohodlné pro mne nosit RESPILON 12 hodin, zcela určitě to 
nebude vadit nikomu jinému při kratší době užívání. 

Q.H.

Respirátor VK má opravdu důležitých 5P: prodyšný, 
protektivní, pohodlný, přiléhavý a  také pěkný. Je dů-
ležité vědět, že vaše jediná ochrana/respirátor vám 
nezpůsobuje nepohodlí, neomezuje vás v poskytování zdra-
votní péče a vy v něj máte obrovskou důvěru, že vás chrání. 
Jako zdravotník mohu jen poděkovat a být tu pro vás pro všechny.

M. Z. porodní asistentka, porodní sál FN Brno

ŘÍ
JE

N

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
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Listopad

Kontext

Předposlední měsíc roku 2020 přinesl skutečný přelom v historii naší společnosti. Na jaře nám 
covidová situace znemožnila uvést na trh revoluční nanovlákenné respirátory řady Virus Killer, 
které kromě záchytu mikroorganismy i deaktivují. Zavřené hranice tehdy způsobily nedostupnost 
některých technologií, materiálů, laboratoří i subdodávek.

To byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli ote-
vřít vlastní výrobní kapacitu ve své rodné zemi. 
A právě v listopadu začaly z našich výrobních 
linek sjíždět první tisíce kusů respirátoru nově 
pojmenovaného VK RespiPro. S tímto produktem 
se zákazníkům dostala do rukou dosud nevídaná 
úroveň ochrany – samosterilizační efekt umož-
ňuje používat VK opakovaně, kumulativně až 
po dobu jednoho týdne, bez nutnosti dalšího 
ošetřování či dezinfekce. Při této příležitosti jsme 
10. listopadu 2020 také představili VK RespiPro 
novinářům během tiskové konference v Českém 
technologickém parku v Brně.

Pouhé dva dny po oficiálním představení se VK RespiPro stal jedním z trojice hlavních hrdinů titul-
ního článku listopadového čísla magazínu Forbes. Spolu s Janou a Romanem Zimovými, kteří od 
začátku stojí v čele RESPILONu. Obsáhlý rozhovor velmi výstižně popsal, jaký pro nás rok 2020 byl: 
„Turbulentní, bouřlivý, neskutečný. Plný vrcholů, ale i pádů.“ A vlastně symbolizoval vše, co se nám 
přes četné překážky v tomto období podařilo zvládnout a dokončit.

LI
ST

O
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D
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Naše činnost

Bikeři se zlatým srdcem 
Už několik let podporujeme dobročinný sportovní projekt 
Charity Jam, který každoročně vrcholí BMX exibicí, které se 
účastní česká i zahraniční free ride špička. Veškerý získaný 
finanční výtěžek putuje na podporu konkrétních dětí trpících 
mentálním či fyzickým handicapem. 

RESPILON v roce 2018 vytvořil dva designy nákrčníku R-shield 
s logem Charity Jamu a z každého kusu prodaného kdekoliv 
na světě daruje na podporu projektu 20 Kč. Přestože se v roce 
2020 exibiční závod kvůli pandemii nekonal, RESPILON vyplatil 
Charity Jamu sumu, kterou pořadatelé Charity Jamu využili 
k pořízení 10 notebooků pro základní školu. Tyto notebooky 
dětem pomáhají při distanční výuce. Počítače obdržely děti 
z rodin, jež takovou techniku nevlastnily, a každý školák dostal 
i antivirový R-shield pro lepší ochranu svého zdraví. Zbylá 
část výtěžku byla použita na nákup občerstvení pro lékaře 
sloužící během covidové pandemie v první linii.

Nákrčníky podporují rozvoj mobilní aplikace pro 
mladé pacienty s cystickou fibrózou
Mobilní aplikace CF Hero pomáhá mladým lidem trpícím CF 
v boji s touto zákeřnou chorobou a přispívá k prodloužení jejich 
života. Časově náročný léčebný režim totiž od pacienta vyžaduje 
maximální přesnost, pravidelnost a pozornost, jež teenage-
rům činí potíže. Aplikace jim nenásilnou formou připomíná 
každodenní inhalace i dechové rehabilitace a pomáhá budovat 
potřebné návyky.

V listopadu 2020 jsme pro CF Hero už podruhé vyrobili limito-
vanou edici nákrčníků R-shield ve dvou speciálních designech. 
Dostupné byly pouze na eshopu CF Hero a celý výtěžek z prodeje 
šel na přímou podporu této aplikace. R-shieldy tak pomáhají 
pacienty s cystickou fibrózou chránit dalším způsobem.

 
Zabiják virů poprvé v akci 
Už podruhé během roku 2020 jsme podpořili akci „450 ml Naděje“ 
– tentokrát ve Fakultní nemocnici Bohunice. Dárci krve i zdravot-
níci, kteří odběry zajišťují, si zaslouží obdiv a tu nejlepší ochranu 
před viry. Proto jsme do boje s koronavirem poslali našeho no-
vého zabijáka virů – VK RespiPro. Samosterilizačními respirátory 
jsme vybavili dvě stovky dárců i pracovníků odběrového centra.

LI
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Dar státním hmotným rezervám 
RESPILON je česká firma, která od roku 2020 vyrábí také v České republice. Pracujeme sice 
globálně, ale tady jsme doma. A svou zemi se snažíme podporovat nejrůznějšími cestami. V lis-
topadu jsme bezplatně poskytli 10 000 nanovlákenných respirátorů Správě státních hmotných 
rezerv. Díky ní se pomoc dostane tam, kde je jí skutečně potřeba: ke zdravotníkům a dalším 
specialistům v první linii.

Osvěta pro polské pacienty 
Koncem listopadu jsme se účastnili už 20. ročníku 
vzdělávacího workshopu „Cystická fibróza 2020“, který 
pořádal náš polský partner Fundacja MATIO. Akce byla 
určena pro tamní pacienty trpící cystickou fibrózou 
a kvůli pandemii se tentokrát konala pouze v online 
prostoru. V rámci spolupráce jsme MATIO podpořili také 
darem samosterilizačních nanovlákenných respirátorů 
VK RespiPro.

LI
ST

O
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DV listopadu jsme poskytli dary v hodnotě 119 540 Kč
těmto organizacím: Nadační fond Donio, Nadační fond NADĚJE, 
Zdravotní klaun, Klub nemocných cystickou fibrózou 
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Kontext 

Vánoční čas je nejen obdobím míru, klidu a lásky, ale také úcty a respektu ke svobodě či lidským 
právům na sebeurčení. Proto jsme vytvořili dva nové designy R-shieldu v limitované edici Pride, 
které podporují LGBT komunitu. Věříme, že duhový nano dárek potěšil obdarované nejen účinnou 
ochranou proti virům, ale i svým významovým přesahem.

Naše činnost

Nanofiltr jako součást umění 
Vzdělávání ohledně zdravotních rizik může mít různou podobu. Od přednášky přes prezentaci 
výsledků výzkumu až po umělecký projekt. Poslední cestou se vydává výtvarník Adam Hudec, 
kterého RESPILON podporuje při jeho práci už od roku 2016. Tentokrát Adam ve své instalaci 
„Prachovnice“ ztvárnil poněkud děsivý fakt: dýchacím ústrojím průměrného člověka projde za celý 
život až 18 kilogramů nečistot! Těší nás, že jsme mohli malým dílem přispět ke vzniku Adamovy 
instalace – mladý umělec totiž při tvorbě používá nanovlákenný filtr z naší výroby. Po úspěšných 
výstavách od Slovinska po Čínu tentokrát přivezl své dílo také do Česka a vystavil jej v Galerii 
Architektury Brno. To vše pod heslem čistý vzduch, čistá planeta = zdraví lidé. 

R-shieldy proti šikaně 
Sourozenci Ptáčkovi mají doma úctyhodnou sbírku medailí z mistrovství světa v bojových uměních. 
Josef je čtyřnásobným šampionem a sedminásobným vicemistrem světa v grapplingu, Martina 
dosáhla na nejvyšší stupínek hned osmkrát. V roce 2020 se ale pustili do zápasu, v němž k vítězství 
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potřebují pomoc nás všech – do boje proti šikaně. Proto 
jsme se rozhodli podpořit jejich projekt „Šikana do klece“ 
darem 50 R-shieldů, které věnují dětem a účastníkům 
workshopů nebo tréninků – program se totiž skládá 
z mentální i sportovní přípravy.

Když pominu to, že jsem nucen respirátor nosit, tak jsem nadšen z re-
spirátoru RESPILON VK. Nosím jej již devátý den a odhaduji, že jsem jej 
měl nasazený celkem 4 –5 hodin. Na obličeji jej po chvíli úplně přestanu 
vnímat a často si jej proto sundám později, než bych mohl. Výborně 
se v něm dýchá. Nepáchne ani po několika použitích. Poměrně dobře 
vypadá. Doporučil jsem jej několika svým přátelům a mé zubní lékařce. 
Děkuji za možnost si jej vyzkoušet. 

T.P., správce z dětské SOS vesničky v Brně

„Dnešní doba vyžaduje, abychom 
nebyli lhostejní a nemysleli jen 
na sebe, což RESPILON zvládá na 
výbornou. R-shieldy jsou skvělým 
parťákem, ať již děláme cokoliv. 
Vždy výborně sedí a příjemně 
se v nich dýchá. Oceňujeme 
i originální motivy, které podporují 
dobré věci.“ 

Martina a Josef Ptáčkovi

V prosinci jsme poskytli dary v hodnotě 65 000 Kč
těmto organizacím: Sourozenci Ptáčkovi, Zdravotní klaun, domovy pro seniory PR
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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 pacientů a zvyšujeme 
povědomí o moderních nanovlákenných pomůckách. V roce 2020 se mezi naše 
partnery zařadily tyto organizace:

Loono, z.s. 

Tým mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů učí veřejnost o prevenci v oblasti 
reprodukčního (#doledobry) a duševního zdraví (#dobrenitro). Věnuje se také prevenci onkolo-
gických (#prsakoule, #verimvprevenci) i kardiovaskulárních onemocnění (#zijessrdcem). O zdraví 
a těle mluví srozumitelně, nestraší děsivými statistikami a inspirují ostatní, aby se o sebe starali 
rádi a zavčas. Záštitu nad Loono převzala 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

Nadační fond SPOLU NA DRAKA

Pomáhá dětem, které se narodily se vzácným neurosvalovým onemocněním zvaným spinální 
muskulární atrofie. Cílem nadačního fondu je umožnit vážně nemocným dětem a jejich rodinám 
žít co možná nejnormálnější život. Umožnit těmto dětem dělat vše, co běžně dělají jejich vrstev-
níci. Umožnit jim být dětmi, hrát si, zlobit a smát se, utíkat mámě a tátovi a vracet se s rozbitými 
koleny… A rodičům trochu si oddychnout s vědomím, že na vše nejsou sami. 

Unie ROSKA – česká MS společnost, z. s. 

Základním posláním spolku je podpora pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Cílem 
podpory je vytvořit potřebné podmínky pro důstojný, kvalitní, plnohodnotný život těchto lidí, 
a tím přispět k jejich žádoucí integraci do společnosti. Popsaná činnost je velice náročná i rozsáhlá 
a vyžaduje aktivní spolupráci se všemi ostatními domácími a zahraničními subjekty v oboru. 
Musí být průběžná, soustavná a nelze ji časově ohraničit.
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SMÁci, z. s.

Organizace vznikla roku 2017 s cílem hájit zájmy pacientů se spinální muskulární atrofií a jejich 
rodin. SMÁci prosazují, podporují a hájí zájmy pacientů se SMA, jejich blízkých i ostatních osob 
o tyto pacienty pečujících. Dále se spolupodílejí na zajištění kvalitního života, péče, podpory 
a účinné léčby pacientů se SMA. V současné době sdružuje pacientská organizace více než 100 
osob s tímto onemocněním; spolu s jejich rodinnými příslušníky a dalšími zájemci o problema-
tiku SMA má téměř 200 členů.

Klub pevného zdraví 

Organizace sdružující pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny nabízí svým členům výhody 
v podobě slev u smluvních partnerů VZP. Má za sebou 10 let fungování a dnes zahrnuje asi 1,2 
milionu osob. Poskytované bonusy se zaměřují především na zdravý životní styl, sportování, 
hubnutí, relaxaci, cestování a spoustu dalších aktivit.

Adapted, z.s. 

Adapted znamená zvládnout výzvu. Protože i zdánlivý konec může být skvělým začátkem. Ať 
už je překážka tělesná, nebo psychická, člověk dokáže neuvěřitelné věci. Díky zkušenostem 
handicapovaných sportovců, kteří se s osudem dokázali poprat, chce dát spolek Adapted šanci 
zažít pravý adrenalin extrémních sportů všem, kteří by do toho i s handicapem chtěli jít.

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z.s.

Pacientská organizace sdružuje osoby se svalovou dystrofií a jinými nervosvalovými onemoc-
něními, jejich rodinné příslušníky, přátele a podporovatele. Svalové dystrofie jsou závažná, 
progresivní, dosud neléčitelná vzácná onemocnění dětí i dospělých. Muskulární dystrofici patří 
k nejtíže postiženým, protože mnozí jsou odkázáni na používání vozíku i na pomoc jiných osob 
se všemi negativními důsledky, které z této skutečnosti vyplývají.
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Naši partneři
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