
Společnost E.ON Distribuce podpořila výsadbu Aleje 
svobody 
Brno 16. listopadu 2020 
 
Alej svobody symbolicky propojila česko-rakouské sousedy. Je převážně lipová a vznikla 
díky Nadaci Partnerství, městyse Šatov a společnosti E.ON Distribuce. Nové stromořadí 
v délce sedmi set metrů propojila přeshraničními sousedy Šatov a Unterretzbach v místech, 
kde vedla železná opona. S ohledem na přísná hygienická opatření se plánovaná výsadba 
Aleje svobody v Šatově s širokou účastí veřejnosti zrušila. Ovšem původní termín 14. 11. 
zůstal a o výsadbu se postarali odborníci z MENDELU a specializovaných firem. Celkem se 
vysadilo 100 stromů.  
 
„S podporou tohoto projektu jsme neváhali ani chvíli. Rozhodli jsme se podpořit výsadbu 
finančně a zapojit také dobrovolníky z řad zaměstnanců. Bohužel epidemiologická situace 
nám osobní účast nedovolila. Na památku partnerství při výsadbě stromů bude v aleji 
umístěna lavička,“ říká Martina Slavíková, tisková mluvčí společnosti E.ON. 
 
„Děkujeme za podporu a pomoc při výsadbě Aleje svobody v Šatově. Významně jste tím přispěli k 
úspěchu iniciativy Sázíme budoucnost, jejímž cílem je vysadit 10 milionů stromů v České republice do 5 
let. Výsadbou Aleje svobody si každoročně připomínáme výročí 17. listopadu. Alej svobody je putovní 
a na jaře opět otevřeme soutěž pro obce v celé republice, kdo bude hostitelem Aleje svobody 2021,“ 
informuje Lucie Olišarová, koordinátorka výsadby za Nadaci Partnerství. 
 
Sázíme nejen stromy, které do krajiny patří, ale i novou značku EG.D. Ta od ledna 2021 
nahradí dnešní název společnosti E.ON Distribuce. Pro zákazníky tato změna nic neznamená. 
Společnost zůstává členem skupiny E.ON a pod novou značkou EG.D bude i nadále zajišťovat 
zákazníkům a firmám bezpečnou dodávku elektřiny a plynu. Pokračuje v nemalých 
investicích do modernizace distribuční sítě, digitalizuje a připravuje se na zavedení 
nejnovějších chytrých technologií a prvků. To vše s ohledem na životní prostředí, ochranu 
přírody a krajiny. Pomáhá tam, kde je to potřeba. 
 
E.ON Distribuce investuje ročně do obnovy a rozvoje distribuční sítě elektrické energie na svém 
území téměř 4,5 miliardy korun. Z toho do obnovy a rozvoje distribuční sítě zemního plynu na jihu 
Čech 350 miliónů korun. 

 
E.ON Distribuce  - od 1. ledna 2021 pod novou značkou 

 
  
 
 

ČLEN SKUPINY E.ON 

 

 

Kontakty 

Božena Herodesová 
Koncernová komunikace 
M +420 724 346 288 
bozena.herodesova@eon.cz 

mailto:martina.slavikova@eon.cz

