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Všechny nakoupené akcie byly získány soukro-
mou transakcí za 0,22 kanadských dolarů na 
akcii v hotovosti, v celkové hodnotě 3,6 milio-
nu kanadských dolarů. Společnost je listovaná 
na burze v Torontu.
Aktivní lokality, kde se metalurgické uhlí do-
bývá hlubinným i povrchovým způsobem, pro-
vozuje společnost Corsa Coal Corp. v americ-
kých státech Pensylvánie a Maryland. Celkem 
ve všech svých lokalitách zaměstnává zhruba 
400 lidí a v roce 2019 vytěžila 1,2 miliony tun 
uhlí. Největší lokalitou je Casselman ve státě 
Maryland, kde těžba začala v roce 2011. Roční 
produkce tohoto dolu je zhruba 550 – 600 tisíc 
tun uhlí, pracuje zde více než 100 zaměstnanců. 

Společnost Sev.en Energy v současné době 
vlastní významná aktiva v oblasti těžby uh-
lí a výroby energie v České republice, ve Vel-
ké Británii a Austrálii.  V loňském roce Sev.en 
Energy získala 50% podíl v nadnárodní ener-
getické společnosti - InterGen NV. InterGen je 
jedním z předních nezávislých výrobců elek-
třiny s plynovými elektrárnami ve Velké Bri-
tánii a uhelnými elektrárnami a uhelnými doly 

v Austrálii, s celkovým instalovaným výkonem 
3 300 MW a 270 zaměstnanci.
V tuzemsku byl významnou akvizicí nákup tep-
láren v Kladně a ve Zlíně od švýcarské energe-
tické skupiny Alpiq AG. V České republice je 
tak skupina Sev.en Energy největším soukro-
mým provozovatelem uhelných lomů a kon-
venčních elektráren s více než 3 500 zaměst-
nanci.                                                             (red)

ZePtali JsMe se 
Miroslava Borovského, výrobního ředitele těžebních společností skupiny  
Sev.en Energy
Co je důvodem a jak bude probíhat uzavírání účelové komunikace mezi Komořany  
a Bylany?  

Celé území, jehož součástí je i tato komunikace, je potřeba připravit na těžbu. Dopravní značení 
informující o uzavření účelové komunikace a jejím následném zrušení budou osazena 1. června. 
Řidiči mají nyní měsíc na to, aby zrušení spojnice silnice I. třídy I/13 se silnicí III. třídy III/25120 
zaznamenali.
Majitelům a správcům sítí, kteří mají v prostoru svá zařízení, bude vjezd umožněn, ale běžný pro-
voz na této komunikaci už není možné nadále udržet.
O plánovaném odstranění komunikace byli už v minulých letech in-
formováni starostové okolních obcí i majitelé pozemků a firem v lo-
kalitě. Sčítání vozidel, které se uskutečnilo v průběhu několika po-
sledních let, prokázalo, že více než třetina všech vozidel na této ko-
munikaci patří těžební společnosti nebo s její činností souvisí. 
Během následujících týdnů dojde v místě současné účelové komu-
nikace k  osazení vstupních vrátnic do lomu Vršany. Ještě v  letoš-
ním roce trasu rušené komunikace překříží nově vybudovaný páso-
vý dopravník, následně bude celý prostor zasažen těžbou nejvyššího 
skrývkového řezu. Konečná obslužnost tohoto území bude řešena až 
po ukončení těžby lomu.  

Miroslav Borovský,
Výrobní ředitel těžebních 
společností skupiny Sev.en 
EnergyMiroslav Borovský
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sev.en energy vstuPuJe  
do odvětví těžby 
Metalurgického uhlí
Společnost Sev.en Energy AG v polovině května získala 17,1% podíl v americkém producentovi metalurgického uhlí Corsa Coal 
Corp., což znamená vstup skupiny do odvětví těžby metalurgického uhlí pro výrobu železa a oceli.

koMunikace Z koMořan 
do bylan se uZavírá
K 1. červenci letošního roku bude tr-
vale uzavřena účelová komunikace 
společnosti Vršanská uhelná ze skupi-
ny Sev.en Energy, která spojuje silnice  
I. třídy I/13 se silnicí III. třídy III/25210 
z Komořan do Bylan.
Část komunikace bude v průběhu následujících 
měsíců postupně odstraněna. Odstranění ko-
munikace je dalším z  řady kroků souvisejícím 
s  komplexní přípravou území pro dlouhodobě 
připravovaný postup lomu Vršany. 
V  souvislosti s  uzavřením účelové komunikace 
dochází ke změně přednosti v jízdě na křižovat-
ce silnice III. třídy III/25120 s uzavíranou úče-
lovou komunikací. Po jejím uzavření, od 1. čer-
vence, bude nově označena jako hlavní komuni-
kace silnice III/25120.                                      (red)  
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Meteorologická stanice na výsypce lomu sleduje klima
Deník Právo cituje, že meteorologická stanice na vnitřní výsypce lomu ČSA na Mostecku do-
dává meteorologům několik přesných údajů. Kromě teploty, rychlosti a směru větru, den-
ních, měsíčních a ročních srážek, barometrického tlaku, solární radiace a UV indexu zazna-
menává stanice také údaj velmi důležitý pro budoucí postup rekultivací. Umístěna je v blíz-
kosti vodní nádrže Marcela a zaznamenává výpar z vodní plochy. Stanovisko skupiny Sev.
en Energy je: že díky tomuto měření můžeme odhadnout budoucí výpar z jezera. Tyto úda-
je mohou být zásadní při stanovení postupu zaplavování zbytkové jámy po ukončení těžby.

Hlubinná těžba uhlí u Mostu je minulostí
S nostalgií v očích sledovali včera dopoledne horníci a zaměstnanci 
lomu ČSA na Mostecku, jak z absolutní tmy jedné z šachet vyjíždí 
na světlo razicí kombajn AM 50. Věděli, že tímto krokem skončila 
hlubinná těžba hnědého uhlí nejen zde v lomu, ale v celé republi-
ce. Manažerka komunikace ze skupiny Sev.en Energy Eva Maříko-
vá upřesnila, že skupina Sev.en Energy stroj buď prodá, nebo ho 
daruje muzeu.

Média v květnu neJvíc ZaJíMalo 

Gabriela Sáričková  
Benešová,
mluvčí Sev.en EnergySáričková Benešová

„Kombajn musel urazit zhruba dva a půl kilome-
tru dlouhou trasu, než se dostal na denní světlo. 
Transport zabral dvě dvanáctihodinové směny, 
protože trasa nebyla přímá a postup nemohl být 
zcela plynulý,“ vysvětlil Pavel Lička, závodní do-
lu ČSA. 
Stroj nevyužívali hlubináři příliš dlouho, do pro-
vozu ho nasadili na jaře 2018. Jedná se o kom-
bajn, který běžně slouží k hlubinné těžbě v ostat-
ních revírech, na Mostecku se častěji využívaly 
stroje PK3R ruské výroby. „Jeho největší přednos-
tí je větší výkon, dokáže z jednoho postavení vyra-

zit plochu o rozměrech dvaadvacet, s nástavcem až 
třicet metrů čtverečních. To je oproti ruským stro-
jům dvojnásobek,“ doplnil Lička. Se svými téměř 
třiceti tunami je ovšem zhruba dvojnásobně těž-
ší. Tomu byl přizpůsoben i jeho transport z lomu 
ČSA na montážní místo. 
„Pokud bychom museli kombajn odstrojovat, za-
bralo by to dalších zhruba čtrnáct dní. Využili jsme 
možností úseku pomocné mechanizace a autodo-
pravy Coal Services, které zajistily transportní vůz 
TV200. Má nosnost 200 tun, takže kombajn uvezl 
naprosto bez problémů,“ doplnil Lička. 

Transportní vůz TV200 se na šachtě využívá od 
konce osmdesátých let, byl zkonstruován Vý-
zkumným ústavem pro hnědé uhlí a Krušnohor-
skými strojírnami Komořany především pro pře-
pravu poháněcích stanic dálkové pásové dopravy. 
Pohybuje se rychlostí pouze 360 metrů za hodi-
nu. Razicí kombajn tak doveze na montážní mís-
to za tři dny. Jeho další osud zatím není jasný. 
Když se nenajde zájemce, který by ho chtěl dál vy-
užívat k těžbě, může skončit jako exponát v Pod-
krušnohorském technickém muzeu. 

(red)

s hlubinou se roZloučil  
i důlní koMbaJn

Transportem razicího kombajnu AM50 na povrch se ve druhé polovině května uza-
vřela hlubinná těžba v bočních svazích lomu ČSA. Skupina Sev.en Energy ukončila 
hlubinné dobývání v této lokalitě s ohledem na aktuální ekonomickou situaci. 

S účinností od 1. července 2020 dojde k převodu 
zaměstnanců společnosti Teplárna Kladno s.r.o., 
jejichž místo výkonu práce je Zlín, do společnos-
ti Teplárna Zlín s.r.o.
Při převodu zaměstnanců nedochází ke změ-
ně pracovních podmínek převáděných zaměst-

nanců sjednaných v jejich stávajících pracov-
ních smlouvách. Odštěpení sloučením nebude 
mít žádné zásadní právní, ekonomické a sociální 
dopady na zaměstnance a nastane přímo ze zá-
kona. Jedinou změnou bude změna v osobě za-
městnavatele, kterou se stane Teplárna Zlín s.r.o. 

Stoprocentním vlastníkem vzniklé společnosti 
je Teplárna Kladno s.r.o. Veškerá práva a povin-
nosti ze stávající kolektivní smlouvy přecházejí 
na společnost Teplárna Zlín s.r.o., a to na dobu 
účinnosti stávající kolektivní smlouvy. Přeměna 
společnosti odštěpení sloučením byla projedná-
na s odborovou organizací.                                 (red)

odštěPení  
tePlárny ve Zlíně 
V souvislosti s přeměnou společnosti Teplárna Kladno s.r.o. dojde k odštěpení zlín-
ské části společnosti Teplárna Kladno s.r.o. sloučením se společností Teplárna Zlín 
s.r.o., která byla založena v prosinci 2019.

nový intranet 
skuPiny 
Ve skupině Sev.en Energy byl spuštěn 
nový intranet. Novým vzhledem byl 
graficky sjednocen intranet ve společ-
nostech skupiny a zároveň došlo ke 
zjednodušení a zpřehlednění uživatel-
ského prostředí. 
Nový intranet skupiny přináší i několik no-
vinek, například rozšíření na více společnos-
tí skupiny, pro všechny vyhledávané informa-
ce (v jak v telefonním seznamu, tak ve fulltextu 
intranetu) nyní slouží jedno vyhledávací okén-
ko. Uživatelské odkazy si může každý přizpůso-
bit svým potřebám, v nabídce je i možnost pře-
pnout na tmavý vzhled. 
Změny nejsou jen grafické, aktualizována byla 
rovněž obsahová náplň intranetu. Připomínky 
a náměty je možné zasílat na e-mailovou adre-
su mluvci@7group.cz.                                      (red)

Zajímavý není jen razicí kombajn, ale také stroj TV 
200, který ho odvážel na montážní místo. Foto: (pim)
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snížili JsMe hlukovou 
Zátěž a vytvořili 
cenný biotoP
Teplárna je umístěna v  kladenské části Dubí 
a jen pár set metrů od ní začíná zástavba rodin-
ných domů. Abychom co nejvíce snížili hluko-

vou zátěž sousedních objektů, nechali jsme vy-
pracovat akustickou studii. Na základě jejích 
výsledků jsme se rozhodli využít prostor Tri-
anglu pro vybudování protihlukového valu, kte-
rý jsme následně nechali osázet zelení. Vytvo-
řením tohoto biotopu se nám zároveň podařilo 

vyřešit problém, kam umístit vý-
kopové zeminy, které se zde uklá-
daly v průběhu stavby. Stáli jsme 
totiž také před otázkou, zda pře-
bytek zeminy odvážet na někte-
rou ze skládek či po-
volených terénních 
úprav nebo ji naopak 
využít pro modela-
ci pozemku. Nako-
nec jsme se rozhodli 
ponechat zeminy na 
místě a prostor vyu-
žít pro vytvoření ote-
vřeného stanoviště. 
Ta totiž patří v dneš-
ní krajině mezi nej-
ohroženější, proto-
že poskytují útočiště 
organizmům váza-
ným výhradně na ta-
kovýto typ biotopu.

biotoP Již 
Po roce 
Plný života
Prostor jsme necha-
li pouze nahrubo 

upravit těžkou mechanizací a při jeho budování 
jsme nepoužili žádné živinami bohaté substrá-
ty, ani zde nesázeli dodatečné dřeviny. Cílem té-
to jediné úpravy bylo vymodelovat prostor tak, 
aby se vytvořila terénní deprese. Ta se zaplnila 
srážkovou vodou a zároveň vznikla suchá vyvý-
šená místa. Již první rok po vybudování biotopu 
se u mělkých kaluží začaly úspěšně rozmnožo-
vat ropuchy zelené, v okolí louží se rozmnožo-
val i kulík říční. Na sporé vegetaci bylo možné 
pozorovat řadu druhů motýlů, brouků či vážek. 

V okolí pod nohami vyletovaly sarančata mod-
rokřídlá a samotářské včely. Jak to u podobných 
stanovišť bývá, začal prostor postupně zarůstat. 
V prvních letech pomalu, avšak v poslední do-
bě, i přes extrémní sucho, se intenzita zvyšuje. 
Z okolních stromů se do prostoru dostávají na-
příklad akáty či jiné samolisté a hybridní topoly. 
Stále se zachovává značná mozaikovitá struktura 
celé lokality, je však zřejmé, že porost bude čím 
dál tím více uniformní. 
„Zvolený způsob využití bývalého průmyslového 
prostoru, díky kterému se podařilo vytvořit cen-
ný biotop s otevřenými stanovišti, velmi oceňuji. 
Z dlouhodobého hlediska je totiž pro celé skupiny 
rostlin a živočichů důležitá trvalá hojnost čerstvě 
narušených ploch po relativně intenzivních zása-
zích. Po dohodě s  majitelem teplárny také proto 
nyní přistoupíme k dílčím, byť razantním úpra-
vám celého prostoru tak, aby postupně vznikla 

mozaika různě starých biotopů. Zároveň v krát-
ké době zahájíme sledování a reakce na vývoj bi-
otopu s využitím zásad takzvaného Adaptabilní-
ho managementu,“ říká Radovan Víta, vedoucí 
odboru životního prostředí kladenského magis-
trátu. 

ManageMent biotoPu 
Pod vedeníM velMi 
vysokého naPětí
Specifickým biotopem je ochranné pásmo vel-
mi vysokého napětí, které je vedeno v celé délce 
jednoho z okrajů zmiňovaného pozemku. V té-
to části, ale i v dalších úsecích koridoru tohoto 
vedení, které je umístěno mezi areá-
lem elektrárny a uzlovými rozvodna-
mi na okraji města, provádíme šetr-
ný management. Důvodem je to, že 
se i zde nachází cenná otevřená sta-

noviště, která často pro-
chází i lesními porosty. 
V  těchto úsecích k  vy-
sekávání nepoužíváme 
půdní frézu a vyřezáva-
né nálety jsou pravidel-
ně hrázkovány při okra-
jích koridoru. 
Petr Karafiát, ředi-
tel pro ekologii a inže-
nýring kladenské tep-
lárny, dodává: „Biotop 
Triangl a popsaná suk-
cese tohoto prostoru je 
skvělou ukázkou věcné-
ho a odborného přístu-
pu jak našich inženýrů, 
tak přírodovědců a ve-
řejné správy. Podařilo se 
nám zde úspěšně ochrá-
nit životní prostředí, 
aniž by došlo k omeze-
ní zabezpečení základ-

ních potřeb naší civilizace, jakou je dodávka elek-
třiny a tepla.“

vytvořeníM biotoPu naše  
PoMoc Přírodě nekončí
Teplárna v Kladně se snaží dlouhodobě chovat 
ohleduplně k  životnímu prostředí a dodržovat 
zásady trvalé udržitelnosti. Vytvoření a pláno-
vaná úprava biotopu Triangl není jedinou akti-
vitou v této oblasti. Ve spolupráci s kladenským 
magistrátem se letos plánujeme aktivně zapo-
jit společně s našimi kolegy do projektu obnovy 
ovocných sadů v několika lokalitách.  

(mč)

kladenský biotoP  
triangl PříkladeM  

úsPěšné sukcese
Teplárna v Kladně má dlouhou historii. Již od šedesátých let minulého století plnila funkci energetického zdroje pro hutě Poldi 
a zároveň výrobce tepla pro obyvatele. Po roce 1990 se díky tehdejším vlastníkům podařilo teplárnu postupně modernizovat 
a ekologizovat. V letech 2010 až 2013 se postavil nový 135megawattový blok K7. Nahradil zastaralý uhelný blok, který byl 
v provozu od druhé poloviny sedmdesátých let. Při jeho výstavbě jsme se rozhodli změnit původní skládku uhlí pro provoz 
kladenských hutí a později výkopové zeminy ze stavby nového bloku na biotop s protihlukovou funkcí vůči okolní zástavbě. 
Tato lokalita je díky svému charakteristickému tvaru místně nazývána Triangl. 
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A právě pro krmení býků pořídily Rekultiva-
ce krmný vůz. „Jateční váha dvouletého býka by 
měla být zhruba 650 kilogramů. Toho se dá při 
krmení výhradně senem dosáhnout jen obtíž-
ně. Proto jsme pořídili krmný vůz, což je zaříze-
ní běžně používané všude tam, kde se skot chová. 
V něm se připravuje krmná směs, v našem přípa-
dě složená ze sena, šrotu, kukuřičného mláta a vo-

dy,“ vysvětlil Tomáš Šolar, ředitel společnosti Re-
kultivace.  
Vůz je osazen i váhou, aby se jednotlivé čás-
ti směsi míchaly ve správném poměru. Kromě 
toho, že se jednotlivé ingredience smíchají, na-
sekají se na drobnější kousky, aby se býkům lé-
pe konzumovaly a trávily. Krmná směs by mě-
la zajistit dostatečný váhový přírůstek býků a ta-

ké šetří suroviny na přípravu, protože se chystá 
v přesném poměru. Jedna dávka této směsi vydr-
ží býkům na dva dny.  
„Zanedlouho přidáme do krmení i vojtěškovou 
senáž, protože vojtěšce se na rekultivovaných plo-
chách poměrně daří. Krmné směsi se ale nesmí 
příliš často měnit, protože trávicí trakt skotu si na 
změny obtížně zvyká,“ dodal ředitel. 
Do budoucna plánují Rekultivace upravit výběh, 
ve kterém jsou býci ustájeni. Zvětší se ohrada, 
upraví se systém pro krmení a bude možné od 
sebe oddělit zvířata podle věku.                    (pim)

sPeciální  
Menu MladýM 
býkůM chutná
Rekultivační skot, to nejsou jen desítky krav, které se pasou na výsypkách kolem 
lomů Vršany a Československá armáda, ale také osmnáct mladých býků, o něž spo-
lečnost Rekultivace pečuje ve svém areálu v Záluží.  

V krmném voze připravují pro 
býky směs sena, šrotu, kukuřič-
ného mláta a vody. Foto: (pim)

Na úvod snad jen krátké připomenutí. Odsíře-
ní pracuje na principu mokré vápencové vypír-
ky. Kouřové plyny z elektrostatických odlučo-
vačů, na nichž dojde k odloučení popílku, jsou 
tlačeny kouřovými ventilátory kotlů přes dva 
kouřovody do dvou absorbérů. V absorbéru 
jsou kouřové plyny protiproudně sprchovány 
vápencovou suspenzí. Odsířené kouřové ply-
ny jsou z absorbérů zavedeny do chladicích vě-
ží - tento způsob byl v České republice použit 
poprvé právě v  elektrárně Chvaletice. A uká-

zalo se, že se jedná o správný krok, neboť ten-
to způsob vyvedení odsířených kouřových ply-
nů zajišťuje lepší rozptyl než komínem. Potvr-
dilo to i unikátní měření pomocí vzducholodi, 
které kolem elektrárny v loňském roce provedl 
výzkumný tým Jana Hovorky z Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy.
Jak si ale takový absorbér odsíření představit? 
Na konci odstávky jednoho z nich jsme se by-
li podívat uvnitř. Po pravdě řečeno, moc toho 
tu k  vidění nebylo… Nejen kvůli tmě uvnitř, 

tu jsme vyřešili pomocí halogenu, ale hlavně 
proto, že se vlastně jedná „jen“ o válec o výšce  
31,5 metru a průměru 15,4 metru. Z podlahy ab-
sorbéru jsme zahlédli ve výšce 16,74 metru spod-
ní patro s tryskami. Patra jsou v absorbéru celkem  
čtyři a každé obsahuje 234 trysek. Právě tyto 
trysky stříkají vápencovou suspenzi, na kterou 
se vážou oxidy síry obsažené v  kouřových ply-
nech. Ve spodní části absorbéru, kde jsme stá-
li, se za provozu usazuje suspenze a pomocí čer-
padel se odsává na další technologii ke zpraco-
vání. Výsledným produktem je energosádrovec, 
který se používá například na výrobu sádry ne-
bo cementu.

(kapr)

PoJďte se Podívat do  
absorbéru odsíření
O unikátním odsíření v elektrárně Chvaletice jste již možná slyšeli. Jenže jak se 
říká, lepší než dvakrát slyšet, je jednou vidět. Tak proč nevyužít šance prohlédnout 
si tuto technologii zblízka.  

Spodní patro trysek – pohled z pod-
lahy absorbéru. Foto: 4x (kapr)Trysky zblízka

Vyústění kouřovodu z absor-
béru odsíření do chladicí věže 
– pohled zevnitř.

Vyústění kouřovodu z absor-
béru odsíření do chladicí věže 
– pohled zvenku.

Rameno tohoto autojeřábu může dosáhnout do 
výšky 192 metrů. Jeřáb má nosnost až 600 tun 
a v elektrárně pomáhá s demontáží elektrosta-
tických odlučovačů. Zanedlouho je nahradí no-
vé látkové filtry, které budou největší v České re-
publice. 
V areálu elektrárny je několik montážních ploch, 
kde jednotlivé části nových látkových filtrů kom-
pletuje několik dalších, menších jeřábů.     (kapr)

dlouhán PoMáhá s filtry v elektrárně
Výškové práce už nejsou žádnou překážkou, stačí si objednat jeřáb a vše se 
vyřeší během okamžiku. Co když se ale přemisťuje stovky tun těžké břemeno 
ve výšce více než sto metrů? Ani to už není problém, i takový autojeřáb je  
k mání. V těchto dnech je takové zařízení k vidění ve chvaletické elektrárně. 
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Realizaci opatření, která se do stávajících země-
dělských ploch a průmyslových lokalit nevejdou, 
umožňuje nová krajina, při jejíž tvorbě se postu-
puje od základu. Těžba uhlí a následné zahlazo-
vání jejích následků směřuje k vytváření ideál-
ní a členité krajiny, která bude schopna s vodou 

hospodařit a zadržovat ji stejně jako v době, než 
do vodního hospodářství začal zasahovat člověk. 
Tvůrci rekultivací společnosti Vršanská uhelná 
a Severní energetická ze skupiny Sev.en Energy 
mají výhodu  modelování nové krajiny od samé-
ho počátku. „Tvoříme krajinu ideální, tak, jak je 

přírodě blízká a můžeme dát vodě prostor pro je-
jí nároky. Neodvádíme potřebnou vláhu z krajiny 
pryč, ale vhodnou a smysluplnou úpravou ji na-
opak zadržujeme tam, kde je jí nejvíce potřeba. 
Umožňujeme krajině s  vodou hospodařit,“ říká 
ke tvorbě krajiny Ingrid Jarošová, vedoucí oddě-
lení rekultivací ČSA. Při modelaci terénu myslí 
lidé z  rekultivací na přirozené zadržování vody. 
V terénu vznikají prohlubně, meandry, mokřady 
a nebeská jezírka. 

„Moderním přístu-
pem vodohospodář-
ských úprav v  rekul-
tivované krajině je 
zařazení přírodních 
prvků, jako jsou prá-
vě meandry a tůně. 
Na povrchu rekulti-
vačních ploch je dů-
ležité zadržet vody 
co nejvíce. Pro svou 
nezastupitelnou úlo-
hu ve vodním hospo-
dářství jsou zachová-
vány také mokřady 
a všechny další při-
rozeně vzniklé bio-
topy s výskytem vo-
dy, jako jsou napří-
klad nebeská jezírka. 
Jedná se o prohlubně 
v  terénu, ve kterých 
se po deštích zadr-
žuje voda. Vznikají 
v nich společenstva, 
která jsou pak cen-
ným stabilizujícím 
prvkem v nové kraji-
ně. Pokud voda z ně-

kterých nebeských jezírek časem bez deště zmizí, 
zůstávají na jejím místě jedinečné biotopy-slanis-
ka, do kterých se voda po dalším dešti zase vrátí,“ 
vysvětlil Jiří Křen, technik projektů. 
Voda v jezerech a jezírkách na rekultivacích je 
navíc vysoce kvalitní. Svědčí o tom druhově vel-
mi rozmanité složení rostlin a živočichů, kteří 
nově vznikající biotopy osidlují. „Obecně platí 
na celé planetě, že tam kde je voda, je život da-
leko rozmanitější. Hydrické rekultivace v relativ-
ně suchém území Mostecka jsou přímo magne-
tem   pro rostliny a živočichy, kteří vodní rekul-

tivaci osidlují 
p ř e d n o s t n ě 
před ostatní-
mi biotopy. 
Je v  podstatě 
jedno, zda se 
jedná o ma-
lá nebeská je-
zírka, mokřa-

dy nebo rozsáhlá rekultivační jezera, všechny ty-
to vodní rekultivace jsou spontánně obsazovány 
rostlinami a živočichy v  řádu týdnů,“ doplnila 
Ingrid Jarošová. 
Zadržování vody v krajině napomá-
há i výsadba původních odolných 
druhů stromů a zakládání lesních 
porostů. „Nově vznikající smíšené 
lesy také usnadní budoucím genera-
cím boj s měnícím se klimatem, pro-
tože dobře založený smíšený les ne-
jen zachytává značné množství CO2, 
ale také si sám lépe poradí se škůdci 
a klimatickými extrémy, napomáhá 
vytváření kvalitní půdy na svazích 
rekultivace a především zadržuje 
vodu,“ uvedl dále Jiří Křen, tech-
nik projektů. Uchovat vláhu v  pů-
dě a zabránit extrémnímu vysušo-
vání pomáhá rovněž výsev speciál-
ních travních směsí, které dokážou 

velmi rychle pokrýt nově založené rekultivační 
plochy. Se suchem si tak poradí do doby, než na 
rekultivacích vyroste les nebo přirozeně se ob-
novující louka.                                                      (red) 

rekultivace řeší ProbléMy i se sucheM 
Nová krajina, která vzniká na rekultivovaných plochách lomů Vršany a ČSA, má 
šanci do budoucna výrazně pomoci s nejpalčivějším problém současnosti, suchem. 
Rekultivace obou lomů jsou od počátku řešeny tak, aby voda v krajině zůstávala.

Na vodní plochy se myslí už při projektování nové krajiny. Foto: Archiv SN

Voda je rájem pro nejrůznější druhy živočichů. Foto: Archiv SN
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Po 1 630 metrech přesunu z lomu Vršany prá-
vě tady podstupuje střední opravu. „Na mon-

tážním místě nyní velkostroj K96 stráví přes dva 
měsíce, kdy se bude opravovat několik částí, jako 

první přichází na řadu výměna kulové dráhy,“ 
sdělil Stanislav Fára, vedoucí úseku uhlí Vršan-
ské uhelné.
Kulová dráha je v podstatě obří kuličkové ložis-
ko, díky kterému se otáčí celá horní stavba stro-
je. Právě pro jeho velikost se musí výměna dělat 
přímo na stroji za pomoci speciální techniky. 
„Použili jsme čtyři speciální hydraulické zvedá-
ky, které celou horní stavbu stroje zvedly o deva-
desát milimetrů. Pak bylo možné postupně vy-
jmout všechny koule a demontovat části horních 
a spodních segmentů. Ty budou v nadcházejících 
týdnech nahrazeny novými,“ doplnil vedoucí. 
Průměr kulové dráhy na uhelném rypadle 
KU300 dosahuje zhruba 7,8 metru a nachází se 
v ní 136 valivých koulí. Každá z nich má v prů-
měru 150 milimetrů a váží 15 kilogramů. Hor-
ní část segmentů kulové dráhy váží 3 260 kg, 
spodní 8 765 kg. Veškeré specializované čin-
nosti při výměně kulové dráhy zajišťují pra-
covníci společnosti UNEX, která je výrobcem 
velkostroje, v  součinnosti s  osádkou rypadla 
a údržbou. 
Po opravách se uhelný stroj opět vrátí do výro-
by a nahradí rypadlo K97.                          (pim)

otočky  
Musí uhelný  
obr na čas vynechat
Netradiční pohled do útrob uhelného velkostroje KU300/K96 by se na konci květ-
na naskytl každému, kdo by zavítal na montážní místo v lokalitě Jan Šverma. 

Do útrob uhelného rypadla se za běžných provozních 
podmínek málokdo dostane. Během odstávky a výmě-
ny kulové dráhy je možné prohlédnout si kroužkovou 
komoru, přes kterou prochází napájení, ovládání i datové 
přenosy z celého stroje. Foto: (pim)

Kulová dráha je v podstatě obří kuličkové ložisko, jen s tím roz-
dílem, že na rypadle má průměr zhruba 7,8 metru a bylo potřeba 
z něj během opravy vyndat všech 136 valivých koulí. Foto: (pim)

Patřil mezi ně i MUDr. Martin Šimša, který bez 
omezení dál v krizové situaci vykonával všech-
ny nezbytné zdravotní prohlídky zaměstnanců 
společností skupiny Sev.en Energy a při přijímá-
ní ochranných hygienických opatření v  lokali-
tách v  Mostě a v  Praze byl nápomocný odbor-
nou radou. Jeho práci ocenil Petr Mrvík, per-
sonální ředitel Severní energetické, Vršanské 
uhelné a Coal Services. Především jak v těžkém 
období pomohl vstřícností a s pochopením ne-
lehké situace dokázal svůj čas vytěžit naplno tak, 
aby uspokojil požadavky zaměstnavatele na ově-
řování zdravotní způsobilosti všech stávajících 
i nově nastupujících zaměstnanců ze všech tří 
firem skupiny. Kromě ordinace praktického lé-
kaře, kde prováděl vstupní a výstupní prohlídky, 
se Martin Šimša věnoval především práci na ur-
gentním příjmu a v COVID – centru. 

o Měsících těžké  
Práce beZ odPočinku,  
o ZodPovědnosti  
k PacientůM a veliké únavě

Jaká byla vaše první bezprostřed-
ní reakce, když epidemie v Čes-
ké republice vypukla a někteří lé-
kaři začali zavírat své ordinace?
Čekal jsem, že epidemie vypukne. Měl jsem in-
formace od svého kamaráda, který pracuje na 
infekčním oddělení nemocnice ve Střešovicích. 
V prvních dnech mě ani nenapadlo ordinaci za-
vírat. V té době bylo důležité mít ochranné pro-
středky pro sebe, sestry i pacienty. Měli jsme ně-
jaké jednorázové roušky a rukavice ve skladu or-
dinace. Ty jsme využívali během prvních dnů. 
Pak jsme dostali obličejové masky od Pavla Ty-
kače. Ty jsou výborné. Této pomoci si cením. 
V dalších dnech epidemie už bylo jasné, že ordi-
novat nepřestanu.

Jak se díváte na nošení roušek a na 
další ochranná opatření, která naří-
dila v České republice vláda?
Jsem přesvědčen, že právě díky ochranným opat-
řením, která byla zavedena včas, jsme epidemii 
zvládli. Všechny země, kde ochranná opatření 
zaváděli až s  velkým zpožděním, byly nakonec 
v průšvihu. 

Někteří lékaři ordinovali jen telefonic-
ky. Neměl jste obavu, že se nakazíte?
Vím, že COVID–19 je virus, který umí zabít 
i mladého jinak zdravého člověka. Během po-
sledních dvou měsíců jsem se s takovými případy 
osobně setkal a viděl, co dokáže udělat s mladým 
organismem. Jsem ale zvyklý pracovat v  riziko-
vém prostředí. Situaci bych zcela určitě nezvlá-
dl bez své zdravotní sestry Heleny Kupové. Velmi 
si její práce cením. Ordinace bez zdravotní sestry 
by fungovat nemohla. Všichni jsme se báli. Máme 
děti, máme rodiče, prarodiče. Každé povolání má 
ale svá rizika a já si vybral tohle. 

Kolik času jste trávil posled-
ní měsíce v ordinaci?
Přes den jsem byl v ordinaci, v noci na urgentním 
příjmu. Každý týden, den po dni.

Kde berete sílu, jak odpočíváte?
Snažím se spát každou volnou chvilku, třeba mís-
to oběda o polední pauze. Byl jsem zvyklý cho-
dit pravidelně plavat na mostecký aquadrom, ale 
když jsou teď bazény zavřené, pokud vyšetřím 
hodinu, jdu si zaběhat na Matyldu. Abych vrá-
til tělu energii a sílu. Už jsem ale šíleně unavený. 
Ačkoliv se zdá, že se situace uklidňuje, v nemoc-
nicích je stále plno práce. A to teď přijdou akutní 
případy jiných onemocnění, se kterými byli lidé 
kvůli koronaviru dosud doma. Teď přichází čas-
to pozdě a v už neřešitelných stavech.

Jak vnímáte situaci přímo ve společ-
nostech skupiny Sev.en Energy?
Oceňuji reakci zaměstnavatele. Okamžitě záso-
bil své zaměstnance ochrannými pomůckami. 
Cením si toho, že do ordinace chodili pacienti 
vždy vybaveni respirátory nebo rouškami. Spo-
lupráci se skupinou Sev.en Energy hodnotím je-
nom pozitivně. Líbí se mi individuální přístup 
zaměstnavatele ke každému ze zaměstnanců. Jak 
řeší jejich zdravotní problémy a hledá pro své 
zaměstnance v  případě potřeby jiné pracovní 
uplatnění. Není moc takových zaměstnavatelů, 
kterým by na zdraví zaměstnanců záleželo. 

(red)

oceňuJeMe 
Práci lékaře 
Martina šiMši 
v období kriZe
Uplynulé dva měsíce nouzového stavu byly 
těžké pro všechny obyvatele České republiky. 
Nejtěžší ale bylo toto období pro lékaře, sestry, 
ostatní zdravotníky, sociální pracovníky, hasiče 
a policisty. Těch se epidemie viru COVID-19 do-
tkla nejcitelněji. Setkávali se s lidmi nakaženými 
virem, s lidmi, kteří se báli o svůj život, o život 
svých blízkých, pomáhali na úkor vlastního po-
hodlí a často i zdraví. 

Martin Šimša nepřestal 
ordinovat ani během nou-
zového stavu. Foto: (pim)
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Podkrušnohorské technické muzeum v  Kopis-
tech patřilo k  prvním, které své brány otevřelo 
návštěvníkům už 12. května. „Otevřeli jsme pro 
veřejnost samozřejmě za dodržení všech vládou 
nařízených opatření, návštěvníci mají k dispozici 
už při vstupu do areálu muzea dezinfekci, dbáme 
na dodržování rozestupů a podobně,“ sdělil Zby-
něk Jakš, ředitel Podkrušnohorského technic-
kého muzea. V expozicích nebylo potřeba dělat 
žádné dramatické úpravy, protože jsou uzpůso-
beny pro menší počty návštěvníků. Do ukázko-
vé štoly se i za běžného provozu pouštěly skupiny 
o maximálně pětadvaceti lidech. 
Od poloviny května probíhá v Galerii Julius, kte-
rá je součástí kopistského hornického muzea, 
první letošní výstava. Jejím autorem je Tomáš 
Hájek, který zde vystavuje fotografie Podivnos-
tí. „Vloni v  galerii vystavoval Miloslav Vrba, což 

je Hájkův souputník a kamarád, a ten mi jej do-
poručil,“ vysvětlil Petr Havlík, kurátor kopistské 
Galerie Julius.  
Tomáš Hájek vybral pro svou výstavu v objektu 
bývalé rozvodny jedenačtyřicet fotografií vytvo-
řených klasickou technikou. „Sám pro sebe si ob-
rázky rozděluji do různých kategorií a tohle jsou 
věci, které mne vyloženě chytily za oko, skutečně 
podivnosti,“ potvrdil autor, který je profesí analy-
tik informačních systémů a výstava v Galerii Juli-
us je jeho první samostatnou veřejnou výstavou. 
„Pro mě je okouzlující i prostor této galerie. Jsem 
duší elektrikář a tady mě to fascinuje, vždycky jsem 
si přál se na podobné místo podívat i architekto-
nicky je to úžasná stavba,“ doplnil Tomáš Hájek. 
Výstava je v Galerii Julius k vidění od 14. květ-
na do zhruba poloviny  června, kdy ji vystřída-
jí kyanotypie Aleny Pavlíkové a Blanky Jedličko-

vé. „Tuto výstavu už bychom možná mohli zahájit 
i vernisáží, pokud to okolnosti dovolí,“ dodal Pe-
tr Havlík. 
Své prostory veřejnosti postupně otevírají i dal-
ší muzea v  regionu, například Mezinárodní pa-
mátník obětem 2. světové války. Návštěvníci sem 
mohou poprvé zavítat od úterka 2. června. Čle-
nové Severočeského leteckého archivu, kteří pe-
čují o zdejší expozici spojenou s II. světovou vál-
kou na Mostecku, dolaďují poslední detaily. „Do-
plňujeme expozice o další informace, které se nám 
v  uplynulých měsících podařilo dohledat, napří-
klad o dalších obyvatelích regionu, kteří se účast-
nili bojů v zahraničních jednotkách. Expozici roz-
šiřujeme i o části stroje Junkers 87 nebo fotoapa-
rát NKVD, což je rarita, která se jen tak nevidí,“ 
uvedl Edvard Beneš ze Severočeského leteckého  
archivu.                                                               (red) 

MuZea a galerie se 
PostuPně otevíraJí 

veřeJnosti

S uvolněním nouzových opatření v regionu se postupně 
začaly veřejnosti otevírat také muzea a galerie. 

První výstavou nové 
sezony v Galerii Julius 
v Podkrušnohorském 

technickém muzeu jsou 
fotografie Tomáše Hájka. 

Foto: (pim) 

Loňskou novinkou Podkrušnohorského technického mu-
zea byla expozice povrchového dobývání a důlního měřic-
tví, včetně makety hnědouhelného lomu. Foto: Archiv SN

Během své pedagogické praxe Ivan Baláž při-
pravil řadu žáků pro profese automechanik, zá-
mečník a instalatér, ale také dospělých v  rámci 
rekvalifikačního programu řemesel. Zajímá se 
o práci s kovy a získal oprávnění mezinárodního 
instruktora ve svařování. Potenciál výuky svařo-
vání využil při zrodu myšlenky, vytvořit a zor-
ganizovat soutěž žáků středních škol ve svařová-
ní s mezinárodní účastí. Nápad se ujal a soutěž 
O zlatou kuklu má za sebou již sedm úspěšných 
ročníků s každoroční účastí kolem padesáti sou-
těžících. 
Ocenění Nový Einstein s finanční odměnou tři-
cet tisíc korun Ivan Baláž převzal na slavnost-

ním setkání učitelů, pedagogických a kulturních 
pracovníků a zaměstnanců ve školství s primáto-
rem Mostu Janem Paparegou, které se uskuteč-
nilo již podvanácté, i když v poněkud pozměně-
né podobě. V roce 370. výročí úmrtí Jana Amose 
Komenského se slavnostní odpoledne nekonalo 
tradičně v  březnu, ale až v  polovině května za 
dodržování zvláštních opatření. 
Magistrát ocenil a poděkoval za práci 39 osob-
nostem, z toho pětadvaceti učitelům, ale také 
nepedagogickým pracovníkům. Své nomina-
ce na ocenění posílaly i městem zřizované kul-
turní a zájmové organizace. Středisko volného 
času nominovalo Lenku Válkovou, manažerku 

prodeje tříděného uhlí společnosti Sev.en Com-
modities, která ve volném čase vede už několik 
let taneční kroužek.  Také ona společně s ostat-
ními oceněnými obdržela poukázku od skupiny  
Sev.en Energy, která se k  poděkování pedago-
gům připojila.                                                            (red)

nový  
einstein  
Je Mistr  

odborného 
výcviku 

Ivan Baláž, vedoucí učitel odborného výcviku ve Střední škole technické v Mostě, 
se stal třetím držitelem ocenění Nový Einstein. Společnost Vršanská uhelná ze sku-
piny Sev.en Energy ho uděluje za zvláštní zásluhy o rozvoj technického vzdělávání 
v rámci svého grantového programu Chytré hlavy. 

Prvních jedenadvacet počítačů s monitory a klá-
vesnicemi si z mosteckého sídla společnosti In-

fotea odvezli zástupci Základní školy a Mateřské 
školy Litvínov, Ruská. Další dvě desítky počíta-

čových sestav si 
o týden později 
převzali zástupci 
mostecké speciál-
ní základní školy. 

Ve společnostech skupiny probíhá standardní 
průběžná obměna výpočetní techniky. Školy ne-
získávají staré, nefunkční počítače. Veškerá tech-
nika je plně provozuschopná a měla by být zcela 
vyhovující a dostačující pro potřeby výuky. Po-
kud by učitelé výpočetní techniky měli speci-
fické požadavky na výkon počítačů, mohou po-
stupovat podobně jako v  kadaňském gymná-
ziu, kam zamířila dvacítka počítačů z Mostu už 
v únoru. V rámci výuky si zde studenti mohli sa-
mi vyzkoušet výměnu některých komponentů, 
například pevných disků.                                      (red)

Zánovní Počítače využiJí 
školáci na Mostecku 
Čtyři desítky použitých počítačových sestav dostaly za symbolickou korunu zá-
kladní školy na Mostecku od společnosti Infotea, která zajišťuje správu IT systémů 
ve skupině Sev.en Energy. 

Dvě školy z Mostecka získaly od společnosti Infotea 
čtyři desítky počítačových sestav. Foto: (pim)

Ivan Baláž během slavnostní-
ho  odpoledne na mostec-
kém magistrátu. Foto: (pim)

Lenka Válková získala ocenění 
za svou práci s dětmi v zájmo-

vém kroužku. Foto: (pim)
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společnost vršanská uhelná  
nabízí uplatnění v pozici:

Mechanik  
elektronických  

ZaříZení
s náborovým  

příspěvkem 50 000 kč

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v  uvedené 
pozici:

 � údržba a opravy různých typů slaboproudých 
zařízení 

 � údržba, opravy a instalace bezpečnostních 
kamer a kamerových systémů

 � údržba, opravy a instalace elektronických za-
bezpečovacích systémů

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: ÚSO nebo SŠ – obor elektro - sla-

boproud, elektronik, automatizace, měřicí  
a regulační technika, IT technika

 � min. § 5 do 1000V  vyhl. č. 50/1978
 � znalost slaboproudu, elektroniky, kamero-

vých systémů, elektronických zabezpečova-
cích systémů

 � řidičský průkaz skupiny B podmínkou
 � alespoň 3 roky praxe v oboru
 � schopnost samostatné činnosti
 � velmi dobrý zdravotní stav – smyslová zdra-

votní způsobilost, práce ve výškách, práce 
v noci, možnost práce ve směnovém provozu

 � spolehlivost, odpovědnost, důslednost, časo-
vá flexibilita

Nabízíme:
 � náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč – jen 

v případě splnění kvalifikačních předpokladů 
vzdělání a vyhl. č. 50/1978

 � mzdové zařazení do 6. tarifního stupně s ga-
rancí meziročního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy

 � firemní benefity 
 � smlouvu na dobu určitou s reálným předpo-

kladem prodloužení na dobu neurčitou
 � pracovní dobu v ranních 8 hod. směnách, po 

zapracování možnost nepřetržitého provozu 
(směny ranní, noční, volno, volno, nebo ran-
ní, ranní volno, volno) - zde pak příplatky

 � možnost profesního a osobního rozvoje

Nástup možný dle dohody. Pracoviště Vršanská 
uhelná (lokalita Čepirohy). Bližší informace: Fran-
tišek Peterka, tel. 606 603 919. Písemné přihlášky 
formou životopisu zasílejte na e-mail: v.stefanek@
7group.cz nebo poštou na adresu: Vladimír Štefá-
nek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

ProvoZní  
elektrikář 

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v  uvedené 
pozici:

 � údržba a opravy silnoproudých zařízení tě-
žební technologie

 � údržba a opravy elektroinstalace objektů

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: vyučen v oboru nebo ÚSO nebo SŠ 

– obor elektro 
 � min. § 5 do 1000V  vyhl. č. 50/1978
 � znalost silnoproudu 
 � řidičský průkaz skupiny B výhodou
 � alespoň 1 rok praxe v oboru
 � schopnost samostatné činnosti
 � dobrý zdravotní stav – smyslová zdravot-

ní způsobilost, možnost práce ve směnovém 
provozu

 � spolehlivost, odpovědnost, důslednost 

Nabízíme:
 � mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s ga-

rancí meziročního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy

 � firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca  
20 000 – 23 000 Kč/rok), příspěvek na stravo-
vání, 6 týdnů dovolené

 � od nového roku po zapracování další firem-
ní benefity

 � smlouvu na dobu neurčitou 
 � pracovní dobu v ranních 8 hod. směnách; 

6:00 – 14:00 hod.
 � možnost profesního a osobního rozvoje - ŘP, 

Svářecí průkaz atd.

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: okres Most, 
Vršanská uhelná. Bližší informace: František Peter-
ka, tel. 606 603 919, V. Štefánek tel. 478 003 612. Pí-
semné přihlášky – motivační dopis a životopis za-
sílejte na e-mail: v.stefanek@7group.cz. 

společnost coal services vyhlašu-
je výběrové řízení na obsazení pozice:

ProvoZní  
elektrikář

s náborovým  
příspěvkem 50 000 kč

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v  uvedené 
pozici:

 � údržba a opravy el. zařízení  na rozvodnách, 
včetně silnoproudých

 � manipulace na el. zařízení rozvoden

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: vyučen v oboru nebo ÚSO nebo SŠ 

– obor elektro
 � min. § 6 nad 1000 V - Vyhlášky č. 50/1978 Sb.
 � znalost silnoproudu 
 � řidičský průkaz - skupina B výhodou
 � schopnost samostatné činnosti
 � velmi dobrý zdravotní stav – smyslová zdra-

votní způsobilost, možnost práce ve směn-
ném provozu

 � spolehlivost, odpovědnost, důslednost, časo-
vá flexibilita

Nabízíme:
 � náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč – jen 

v případě splnění kvalifikačních předpokladů 
vzdělání a Vyhlášky č. 50/78 sb.

 � mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s ga-
rancí meziročního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy

 � firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 20 
000 – 28 000 Kč/rok), příspěvek na stravová-
ní, 6 týdnů dovolené

 � od nového roku po zapracování další firem-
ní benefity

 � pracovní dobu v ranních 8 hod. směnách; 
6:00 – 14:00 hod. po zapracování možnost 
nepřetržitého provozu (směny ranní, noční, 
volno, volno, nebo ranní, ranní volno, volno), 
zde pak příplatky za směnnost

 � smlouvu na dobu neurčitou 
 � možnost profesního a osobního rozvoje - ŘP, 

Svářecí průkaz atd.
Nástup možný dle dohody. Pracoviště okres Most, 
Coal Services (rozvodna Lišnice). Bližší informace: 
Petr Dvořák, tel. 478 002 637 nebo 606 631 623, V. 
Štefánek, tel. 478 003 612. Písemné přihlášky – mo-
tivační dopis a životopis zasílejte na e-mail: v.ste-
fanek@7group.cz . nebo poštou na adresu: Vladi-
mír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 
67 Most

pORadna | seRvis

oZnáMení

nabídka

Dne 17. května uplynulo šest let, kdy nás v nedožitých 46 letech opustil pan 
Luboš Tokár, zaměstnanec dolu Centrum. Kdo jste ho znali, věnujte mu spo-
lu s námi tichou vzpomínku. 
Kolegové z Centrumky

Prodám podkrovní byt 3+kk v osobním 
vlastnictví  (sVJ) v ulici Podkrušnohor-
ská, litvínov (rekonstruovaný, zařízený, 
nízké náklady na bydlení). Cena na do-
taz. Kontakt: 739 328 936.

nenechte se ulovit rhybáři 
Staré přísloví říká, že čert nikdy nespí 
a vztáhnout se dá i na počítačovou kri-
minalitu. Ani v době koronavirové krize 
útoků na počítačové sítě a podvodných 
e-mailů neubylo.

fireMní benefity Pro PoPtávané Profese 
13. plat

příspěvek na stravování
2 týdny dovolené navíc (celkem 30 dnů) 

 Po zapracování navíc: 
příspěvek na penzijní připojištění (minimálně 550 Kč měsíčně)

program Zdraví (karta Benefity v hodnotě 10 500 Kč/rok s možností čerpání na dovolenou, sport. zařízení, léky, kulturu a další)

Možná právě naopak. Podezřelé e-maily, kte-
ré se snaží z  uživatelů vylákat buď citlivá da-
ta, nebo jejich prostřednictvím napadnout fi-
remní počítačové sítě, zaznamenali i IT odbor-
níci společnosti Infotea, kteří zajišťují správu 
a údržbu počítačové sítě ve společnostech sku-
piny Sev.en Energy. Proto se zaměříme na jed-
nu z  oblastí počítačové kriminality, která je 
označována termínem phishing. Do češtiny se 
tento výraz občas překládá jako rhybaření, pro-
tože podobně jako rybáři se hackeři snaží ulo-
vit osobní data uživatelů nebo údaje z plateb-
ních karet či přihlašovací údaje.
Phishingové útoky jsou v jejich nejběžnější for-
mě e-maily, kterými se podvodníci snaží okla-
mat uživatele a přimět ho ke sdílení osobních 
informací, případně ke stahování škodlivého 
softwaru. Jedním chybným kliknutím tak mů-
žete poskytnout hackerům přístup k vašemu 
bankovnímu účtu, mohou vám ukrást identitu 
nebo podvodně nakupovat vaším jménem.
Kyberzločinci si mohou své oběti vybírat cíleně, 
například se zaměří na zaměstnance jedné kon-
krétní firmy (v tomto případě se hovoří o spa-
re phishingu), někdy se soustředí výhradně na 
vrcholové manažery firem (takzvaný whaling 
neboli velrybaření), své e-mailové zprávy nebo 
krátké textovky (těm se říká smishing) mohou 
rozesílat i široké skupině uživatelů.

Phishingová zpráva se obvyk-
le tváří jako oznámení nebo 
výzva například z banky, úřa-
du, e-shopu, cestovní kan-
celáře nebo od aerolinek, ty 
se totiž dají velmi jednodu-
še zfalšovat. Často se vydávají 
za nadřízeného nebo kolegu. 
Podvodníci jejich prostřed-
nictvím vyzývají uživatele 
k zaplacení účtů či neproběh-
lých plateb nebo žádají o za-
slání citlivých osobních úda-
jů. Jako první by si proto měl 
vždycky každý nejprve ově-
řit, jestli se nejedná o podvod. 
Důležité je dávat si pozor pře-
devším na zprávy obsahují-
cí odkazy nebo podezřelé pří-
lohy.
V Sev.en Energy se v posled-
ní době objevilo několik po-
dezřelých e-mailů. Žádný ne-
byl úspěšný. Jeden ze zachy-
cených podvodných e-mailů 
obsahoval v příloze fakturu ve 
formátu PDF. Po jejím otevření se automatic-
ky otevřel internetový prohlížeč s pokusem na-
číst závadnou internetovou stránku. Jejímu ote-

vření naštěstí zabránila 
webová brána a nedo-
šlo tak k  případnému 
ohrožení firemní po-
čítačové sítě. I v  tom-
to případě ale platí, že 
v e-mailu je nutné vždy 
ověřovat a prověřovat 
odesílatele i příjemce. 
Před nedávnem rov-
něž některým za-
městnancům přišly e-
maily o   zablokování 
účtu v  Raiffeisenbank 
a ČSOB. I v tomto pří-
padě přišly z  podezře-
lých adres a uživatelé 
na ně nereagovali nebo 
kontaktovali HelpDesk 
společnosti Infotea.
Velmi důležitým pra-
vidlem proto je - ni-
kdy neklikejte na od-

kazy v e-mailu. Raději si otevřete nové okno 
v prohlížeči a URL banky či jiné stránky zadejte 
ručně. O správnosti odkazu se přesvědčte ještě 
před tím, než na něj kliknete. Stačí na něj najet 
kurzorem a ukáže se URL adresa, kterou si peč-
livě přečtěte. Mějte oči na stopkách před pravo-
pisnými chybami, špatným hláskováním a dal-
šími nesrovnalostmi. Ani zpráva nebo e-mail 
od kamaráda, kolegy nebo šéfa nemusí být bez-
pečné, protože hackeři se mohli nabourat do je-
jich účtu. 
Pokud narazíte na phishingovou zprávu, na-
hlaste ji příslušné bance nebo sociální síti, je-
jímž jménem 
zpráva komu-
nikuje. Ozna-
mování pod-
vodů oprav-
du pomáhá 
při pronásle-
dování zločinců. A pokud 
pracujete ve firemní síti, 
ohlaste podezřelou zprávu 
i svým příslušným IT od-
borníkům.

  (red)

Ukázka podezřelé zprávy, která dora-
zila na jeden z firemních emailů. 
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Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidech nejvíc překvapuje, odpověděl: Lidé. Protože obětují zdraví, aby … 1. část tajenky peníze, potom obětují peníze, aby 
znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti, a tak nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. A žijí 
tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho … 2. část tajenky. Správné znění tajenky z dubnového čísla SEV.EN NOVIN: Proč nám příroda 
dovoluje uhodnout z vlastností jedné části chování zbytku? Jde o nevědeckou otázku. Nevím, jak na ni odpovědět jinak než zcela nevědecky. Myslím, že je 
to tím, že důležitou vlastností přírody je jednoduchost a proto je velmi krásná. Výhru získávají: Radka Tůmová, OMG; Miroslava Suchá, kolejová doprava; 
Petra Linhartová, Litvínov. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce SEV.EN NOVINY, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo 
e-mailem: seven.noviny@7group.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.  

SEV.EN NOVINY – vydává Vršanská uhelná, a. s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28678010. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Registrační číslo MK ČR E 11596. Měsíčník, vychází v nákladu 5 000 kusů.
Redakce SN: V. Řezáče 315, 434 67 Most, e-mail: seven.noviny@7group.cz. Grafická úprava a tisk: RAPRINT, s. r. o., Čepirohy 56, 434 01 Most

Trápí Vás nejistota anebo potřebujete lékařské potvrzení? Vyřešte to za benefity.
Svěřte se do rukou odborníků a nechte se otestovat metodou RT-PCR na přímý výskyt
SARS-CoV-2 nebo rychlou metodou na protilátky proti COVID-19 z bezpečí Vašeho
domova nebo v ordinaci praktického lékaře.

TESTOVÁNÍ ZA BENEFITY

Laboratorním vyšetřením RT-PCR - kde
se zjišťuje přítomnost viru ve vzroku
odebraného z nosohltanu, 

testem na protilátky, který zjišťuje
přítomnost protilátek ve vzorku
kapilární krve.

     

V ordinaci nebo u Vás doma 
 

Vyšetření u Vás doma nebo přímo v ordinaci
praktického lékaře v Praze 8 nebo Praze 15.
 

Výsledek se dozvíte do 15 minut po odběru.
 

Po dohodě výjezdy po ČR za skupinami.

Pro zahraniční cesty a ukončení karantény 
 

Po provedení vyšetření obdržíte lékařskou
právu s potvrzeným výsledkem.  Vyšetření proběhne
v ordinaci praktického lékaře v Praze 15. 
 
Výsledek se obvykle dozvíte již druhý den
po odběru, maximálně do 72 hodin.

PRO VAŠI JISTOTU I PRO ZAHRANIČNÍ CESTY

VYŠETŘENÍ RT-PCR 
NA COVID-19 

S LÉKAŘSKOU ZPRÁVOU

ZPŮSOBY
 TESTOVÁNÍ

VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK
NA COVID-19

Více informací v cafeterii Benefity nebo na www.vysetri.me 840 236 236




