TISKOVÁ ZPRÁVA: MINISTR HAMÁČEK NAVŠTÍVIL PLZEŇSKOU FIRMU, KDE VYVINULI
OCHRANNÉ MASKY PROTI KORONAVIRU

Ministr vnitra Jan Hamáček zavítal v úterý 19. května do Plzně. Na programu měl návštěvu ve
společnosti WPA Nanotechnologies, která vyrábí speciální nanomasky vyvinuté v rekordním
čase jako odpověď na pandemii viru COVID-19.
Na vývoji masek pracovali od února inženýři a konstruktéři ze společnosti Workpress Aviation
zaměřující se v běžných podmínkách na výrobu součástek pro letecký průmysl.
„Když propukla pandemie a my viděli, že je nedostatek kvalitních ochranných pomůcek,
rozhodli jsme se, že využijeme našich kapacit, znalostí a obchodních kontaktů, abychom
pomohli s řešením nastalé situace,“ řekl ředitel společnosti Jiří Heckel.
První prototypy WPA Nanomasky dostali zdarma ti nejpotřebnější – hasiči nebo třeba
zaměstnanci městských služeb.
„Od začátku jsme mířili k průmyslové výrobě a hlavně jsme chtěli produkt té nejvyšší kvality.
Nyní jsme schopni vyrábíme 4 000 masek denně a jsme schopni výrobu okamžitě násobně
navýšit a náš produkt jsme nabídnout komukoliv včetně lékařů a sester v první linii,“ dodává
Jan Saibert, jeden z konstruktérů, který se na vývoji masky výrazně podílel.
A právě možné dodávky masek pro složky IZS během své návštěvy projednával ministr Jan
Hamáček: „Od začátku jsme chtěli vytvořit prostor pro české firmy, kdyby se epidemie vrátila,
abychom mohli získávat ochranné pomůcky na domácím trhu. Jsem rád, že firma má
certifikáty a povolení pro prodej v Evropské unii a nic ji nebrání tomu, aby se zapojila do
tenderu, které budeme vypisovat na doplnění zásob. První vzorky pro hasiče jsme už dostali a
s WPA budeme určitě nadále v kontaktu.“
Spolu s ministrem se návštěvy ve výrobě a následné debaty zúčastnil také náměstek hejtmana
plzeňského kraje Ivo Grüner, plzeňský radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký a ředitel
FN Plzeň Václav Šimánek.
„S WPA spolupracujeme od začátku vývoje. Masky jsme dodali do zařízení, kde pracují
s invalidy, do nemocnic, záchranářům. Připomínky z praxe pomohli ve vývoji perfektně sedící
masky,“ řekl Ivo Grüner.
V Čechách jsme první vlnu pandemie zvládli na výbornou. Bylo to díky včasným opatřením
vlády i díky typické české vynalézavosti, která se projevila hromadným šitím domácích roušek.
„Na druhou vlnu, kterou většina epidemiologů očekává, musíme být připraveni ještě lépe a
být schopni dodávat výrobky s vyšší třídou ochrany, jakým jsou právě WPA Nanomasky,“
uzavírá Jiří Heckel.
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Video představení produktu:
https://mab.to/QwB09nfcJ
Video z prezentace:
https://fil.email/0ZAn8LG4

Fotografie z návštěvy 19. května:
https://drive.google.com/open?id=1gOEqrJts0QchcxCDR1z_iXwSO6-mCrZI
Promo fotografie:
https://drive.google.com/open?id=12KbFfVJwdg6Soz5cRFT5dr2vvfq8VksG
Hrubý videomateriál:
https://fil.email/2g4EQ5qt

Kontakt pro více informací:
Dominika Janderová
+420 734 440 459
dominika.janderova@workpressaviation.com
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