
Tři žďárské trafostanice pomalují známí 

streetartoví umělci 
 

Brno, 5. června 2018 

 

V sobotu 9. června proběhnou ve Žďáru nad Sázavou městské slavnosti. Kromě bohatého 

doprovodného programu pro děti i dospělé mohou návštěvníci přijít „okouknout“, jak pracují známí 

čeští streetartoví umělci. Michal Olšiak, Jan Pražan, Kves193, Khoma a Robot totiž o víkendu budou 

malovat tři trafostanice společnosti E.ON Distribuce v centru města. 

 

„Zařízení na distribuci elektrické energie jsou všude kolem nás, často je však ani nevnímáme. Rozhodli 

jsme se na ně upozorňovat atraktivní a netradiční formou, která navíc oživuje veřejný prostor, v němž 

společně žijeme. Tento nápad vznikl v rámci projektu E.ON Smart City, do kterého se zapojují obce 

a města na celém distribučním území naší energetické společnosti, tedy od Šumavy až po Bílé Karpaty,“ 

vysvětluje Zuzana Oujezdská, oblastní manažerka společnosti E.ON. 

 

Během oslav Dne Žďáru se v originální umělecká díla změní celkem tři trafostanice společnosti E.ON 

Distribuce. Malovat nebudou žádní amatéři, ale umělci, kteří už ve streetartu něco znamenají: Michal 

Olšiak, Jan Pražan a Kves193, Khoma a Robot.  

 

„Chodíme mezi šedými bloky domů, v anonymních podchodech a v ulicích, do kterých se zakousl zub 

času, prach a podpisy kolemjdoucích. Od doby, kdy jsem začal dělat graffiti, mě tento fakt sžíral a chtěl 

jsem přetvořit ulice v otevřené galerie, kudy by byla nejen radost procházet, ale kde by se člověk mohl 

zastavit a nasát inspiraci a krásu, kterou umění přináší. I proto už skoro 15 let spolupracuji s městy, 

firmami i soukromými vlastníky a společně vytváříme prostor pro umění v ulicích,“ vysvětluje svou 

motivaci Nikola Vavrous alias Khoma. 

 

Od města padlo směrem k umělcům jednoduché zadání: „Pozitivní a plné energie.“ Jak se s ním umělci 

poperou, to dnes ještě nevíme, ale v sobotu 9. června se ukáže, jak ve své fantazii toto zadání pojali a 

zrealizovali. Trafostanice se nacházejí na ul. Zahradní, Okružní – Horní a na Centrálním parkovišti ve 

Žďáru nad Sázavou. 

 

Skvělou zkušenost s vkusně pomalovanými trafostanicemi mají již v několika dalších městech, např. 

v Brně, Prostějově, Jihlavě nebo Písku. Smyslem projektu je zvelebení veřejného prostoru.  
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