
 

 
BASF spol. s r.o. 
Silvia Tajbliková 
PR manager 
Tel: +421 2 58 266 778 
silvia.tajblikova@basf.com 
 

BASF spol. s r.o. 
Sokolovská 668/136d 
186 00 Praha 8 
www.basf.cz 

 

   
 

  

Tisková zpráva 29. dubna 2020 

Chemie pomáhá v boji s pandemií, klíčově důležitá bude i po ní 

 BASF částečně přeorientovala výrobu a daruje 175 000 litrů desinfekce 
týdně 

 V návaznosti na současnou situaci i na změnu paradigmatu ve vnímání 
chemie BASF vyzývá k posílení Evropy a k racionalizaci veřejné diskuse 

Praha – 29. dubna 2020 – Chemie se v boji s pandemií ukazuje jako klíčový 

spojenec. V souvislosti s akutní potřebou odborných řešení se pohled na chemii 

radikálně mění. Její úloha bude nicméně klíčová i po zvládnutí zdravotnické hrozby 

při obnově těžce poškozeného hospodářství. 

„Chemické produkty a řešení jsou nepostradatelné pro všechny složky záchranného 

systému. Jako největší chemická společnost světa jsme proto udělali maximum, 

abychom udrželi v chodu hodnotové řetězce a nad rámec běžných zakázek zajistili 

výrobu a bezplatnou distribuci desinfekce, ochranných štítů, oděvů, brýlí a respi-

rátorů i dalších podobných prostředků. Naše závody jedou nepřetržitě na plné 

obrátky,“ říká Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. 

Chemie pomáhá 

Bezprostředně po vypuknutí pandemie spustila BASF kampaň Helping Hands, 

v jejímž rámci zásobuje desinfekcí nemocnice i místní samosprávu. Ta prostředky 

předává dalším institucím, zejména domovům pro seniory. „Vedle finanční pomoci 

zdravotnickým zařízením darujeme přibližně 175 000 litrů desinfekce týdně. 

Do pomoci se zapojily závody od Číny a Turecka přes Itálii, Španělsko, Německo, 
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Francii po Kanadu, USA a Brazílii. V České republice pomáháme formou distribuce 

masek a desinfekce zákazníkům, zároveň jsme minulý týden spustili interní kampaň 

na podporu zdravotníků a pečovatelů a k dnešnímu dni máme k dispozici přes 

40 000 korun. Jsme hrdí na to, že můžeme přispět ke zvládnutí situace, a pozitivní 

odezva veřejnosti i změna ve vnímání chemie nás nesmírně těší,“ dodává Filip 

Dvořák. 

BASF se standardně specializuje na B2B segment a koncové produkty nevyrábí. 

V oblasti osobní péče je BASF největším světovým výrobcem povrchově aktivních 

látek jako Texapon® N70, jež tvoří nezbytnou součást prostředků na mytí rukou. 

Do jejího portfolia patří také desinfekční činidla z produktové řady Protectol® nebo 

polymery zahušťující desinfekční gely. Tyto a jiné látky se nacházejí mimo jiné 

v celé řadě desinfekčních prostředků prodávaných na českém trhu. Vzhledem 

ke kritickému nedostatku desinfekčních prostředků však BASF přeorientovala 

výzkum a vývoj i výrobu. Například tým vědců a odborníků BASF v USA vyvinul 

za pouhé čtyři dny nový, bezpečný a vysoce účinný desinfekční prostředek na ruce 

HandClasp, který již obdržel registraci FDA. V Katalánsku vyrábí BASF hydrogel 

pod označením BASF Arcoiris-IPA a v německém Ludwigshafenu desinfekci 

s názvem Protectol® schützt. 

„Desinfekce ale není vše. Třeba kolegové v Nizozemsku pomáhají s výrobou 

desetitisíců ochranných štítů a do tohoto úsilí zapojují i velmi aktivní tiskařskou 

komunitu. Každý v BASF zkrátka pomáhá, jak a kde nejlépe může,“ upozorňuje Filip 

Dvořák. 

Na začátku minulého týdne navíc BASF předala více než 100 milionů roušek 

německé spolkové vládě a spolkové zemi Porýní-Falc, kde se nachází její centrála, 

přes milion roušek a pětinu z přislíbeného milionu respirátorů typu FFP2. 

BASF vyzývá k posílení evropské solidarity 

22. dubna se BASF připojila k výzvě předních zástupců evropského průmyslu: cesta 

dál podle ní vede nikoli skrze oslabení Evropy, nýbrž skrze její posílení. 

„Vyzýváme k posílení solidarity a jednotného trhu, ale také k návratu k racionalitě, 

věcnosti a prozíravosti. Věříme, že tyto hodnoty, jimiž chceme přispívat do veřejné 

diskuse, mohou díky současné situaci zažít nečekanou renesanci. Po letech 

ideologizace a relativizace se dnes více než jindy čeká odpověď od odborníků. 

V důkladnějším promýšlení souvislostí a důsledků vidíme velkou šanci pro EU i pro 

https://www.employers.ee/en/?option=com_formmaker&view=formmaker&id=14&lang=ru
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úspěšný restart evropské ekonomiky,“ upřesňuje Filip Dvořák. 

Změna paradigmatu ve vnímání chemie se tak děje ve stejné době, kdy EU čelí 

patrně největší výzvě za dobu své existence a kdy po letech prosperity přichází tvrdý 

hospodářský propad. 

„Svět se bez chemie nikdy neobešel a neobejde se bez ní ani do budoucna. Důležité 

ovšem je, zda to bude chemie pro trvale udržitelnou budoucnost. Právě její přínos 

chceme propagovat. Tato podoba chemie nám totiž poskytne odpověď na otázky, 

jakými jsou nahrazování fosilních paliv, snižování emisí či cirkulární ekonomika. 

Na těchto a dalších otázkách v BASF již léta pracujeme a doufáme, že současné 

otřesy přinesou možnost otevřenější diskuse. Jsme na ni připraveni a o své know-

how se rádi podělíme,“ uzavírá Filip Dvořák. 

 
O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Více než 117 tisíc 

zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích 

téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, 

Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2019 

dosáhla BASF obratu 59 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách 

ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace 

naleznete na www.basf.com. 

BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického 

průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních 

a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2019 měla skupina BASF v České republice 

291 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 560 milionů eur. Další informace jsou uvedeny 

na internetové stránce www.basf.cz. 

http://www.basf.com/
http://www.basf.cz/
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