
Tisková zpráva, Ivančice, 6. 4. 2020 

 

Středisko volného času vyrábí  ochranné štíty a další  ochranné  pomůcky v Ivančicích.  

 

Začátkem dubna byla spuštěna výroba štítů, které budou sloužit jako ochranné pomůcky proti 

koronaviru nejen pro zdravotníky. Využívat je budou také hasiči, policie, zaměstnanci 

pečovatelských služeb a další pracovníci – lékárníci, prodavači, kteří se nevyhnou bezprostředním 

kontaktu s veřejností. Tyto ochranné pomůcky se vyrábí ve Středisku volného času Ivančice 

pomocí 3D tiskáren. Na speciálních tiskárnách vznikají plastové držáky, ke kterým se připevňují 

průhledné díly. Při současném nedostatku gumiček jsme museli na 3D tiskárně tisknout dokonce i 

pružné elementy, které gumičku nahrazují. O tyto ochranné štíty je velký zájem. Prvních 116  

kusů bylo prozatím rozděleno mezi ivančické pečovatele o seniory a zdravotníky a dále do 

okolních obcí Mikroregionu Ivančicko, které zájem o štíty projevily mezi prvními. Rozvezeny 

byly do Dolních Kounic, Oslavan, Senorad, Moravských Bránic i na Hlínu. 

Tisk omezeného množství ochranných štítů spustilo SVČ Ivančice již během března, ale 

vzhledem k velkému zájmu o tyto pomůcky a omezeným možnostem stávajícího počtu tiskáren 

se ředitelka SVČ Ivančice Mgr. Jana Heřmanová rozhodla napsat projekt, díky kterému by 

organizace získala finanční prostředky na rozšíření počtu 3D tiskáren a nákup potřebných 

komponentů. Projekt podala do mimořádného grantového programu Krizová pomoc Nadace 

ČEZ. Velmi rychle byl schválen a díky podpoře Nadace ČEZ mohly být pořízeny dvě nové 

tiskárny, náplně a další příslušenství, nutné k výrobě štítů.   

Velký dík tedy patří nejen pracovníkům SVČ Ivančice, kteří se na výrobě a kompletaci štítů i 

dalších ochranných pomůcek podílí, ale právě i Nadaci ČEZ, která se finanční podporou zapojila 

do boje s nyní velmi rozšířenou a nebezpečnou nemocí Covid-19. 

Středisko se také zapojilo do šití roušek pro ivančickou nemocnici. Dále pracovníci SVČ šijí 

roušky z domova a dodávají těm, kteří je potřebují.  

Připravujeme také výrobu ochranných brýlí, respirátorů a příp. dalších potřebných výrobků. 

Další výrobu a kompletaci ochranných štítů připravujeme na čtvrtek - 9. 4. od 9 hodin v SVČ 

Ivančice., Zemědělská 2. Další stovka přijde do ivančické nemocnice, policii, krizovému řízení 

MěÚ Ivančice i pro invalidní jedince, kteří se pohybují na invalidních vozících. 
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