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Téma čísla: 4Jak žije hotel aneb
Sedm let Letoviska Studánka
Jsme právě v čase výročí otevírání znovuobnoveného Letoviska Stu-
dánka a já si ho letos dovoluji připomenout netradičním způsobem. 
Uvádím zde recenze našich hostů, tak jak je píší například na Face-
book nebo Trip Advisor: Vynikající hotel, byli jsme moc spokojeni. 
Moc hezky zařízený pokoj, velice ochotný personál. Služby wellness, 
jako sauna, solná místnost, pára, bazén, perlička, masáže nebo ba-
henní zábal, byly na skvělé úrovni. Stravování v hotelu na vysoké 
úrovni a ještě k tomu obrovský výběr jidel. Hotel je na odlehlém 
místě v krásné krajině, možnosti procházek po různých stezkách  
a v létě různých sportovních vyžití. Rádi se v létě vrátíme.

14Rukama Tomáše Krištufa 
projdou všechna okna
„Nezdá se mi, že by instalování těsnění oken bylo nějak zvlášť 
složité, ale určitě to nemůže dělat levák. Ti mají těsnění namotané 
přes ruku a prostě ho nezvládnou upevnit,“ říká na straně 14 Tomáš 
Krištuf z divize MATRIX Windows, který patří mezi nejstarší zaměst-
nance celé společnosti. Zanedlouho završí jeho pracovní poměr 
druhou desítku let.
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16Divize Wood představuje 
Ing. Luďka Matušince
Vedoucí hoblovaného a lepeného programu Ing. Luděk Matu-
šinec patří mezi nové tváře společnosti MATRIX. Vystudoval na 
Mendelově univerzitě v Brně dřevařské inženýrství, takže spadá 
mezi další pomyslné „produkty“ spolupráce mezi společností 
MATRIX a touto univerzitou. Hoblovanému a lepenému progra-
mu chce Ing. Matušinec dát jednotný směr, přehlednost a jeho 
cílem je také další zlepšení ekonomiky.

Trvale udržitelný růst byl opět motivací pro rozhodnutí divize MAT-
RIX Automotive zřídit začátkem tohoto roku specializované praco-
viště oddělení kvality Matrix Laboratory. Cílem je zkvalitnit a rozšířit 
technickou podporu všem našim zákazníkům. Díky větším prosto-
rám i novému uspořádání jsme zefektivnili celý proces testování.

Divize Automotive otevřela 
nové aplikační středisko

Vážení čtenáři, 

sedm let života – je to mnoho nebo málo? 
Nevím, ale vím jistě, že v životě hotelu je to 
díky koncentraci různých emocí na malém pro-
storu a mezi mnoha lidmi poměrně hodně let.

Studánka má právě těchto sedm let úspěšně 
za sebou a pevně věřím, že ještě mnoho krás-
ných let před sebou.

Nejenom našim návštěvníkům, ale všem 
vám přeji krásné podzimní dny a příjemné čtení 
tohoto čísla Matrix Info v novém kabátě.

Váš
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Uplynulo sedm let 
od znovuotevření 
Letoviska Studánka

Bohatá historie
Asi do konce 17. století byly v lese Včelném lázně patřící městu. Ve zmíněném lese vyvěralo něko-
lik pramenů léčivé vody a v polovině 18. století u nich byla vystavěna kaplička Panny Marie. Chudou 
lázeňskou budovu se dvěma dřevěnými vanami, ohřívacím zařízením a nejnutnějším vybavením 
později doplnila i malá lesní hospoda. V 70. letech 19. století byla lázeňská budova spojena s hos-
podou, restaurací a lůžkovým zařízením. Letovisko si téměř ihned získalo popularitu smetán-
ky, např. spisovatelů, univerzitní profesorů nebo lékarů. Společenský a kulturní ruch města  
se koncem 19. století stále častěji přenášel do přírodního prostředí Studánky. Spolek Dalibor 
pořádal koncerty, konaly se sjezdy abiturientů gymnázia, slavnosti všeho druhu i sportovní zápo-
lení, soutěže, výstavy i přehlídky módy. O zvelebení Studánky se staral místní odbor Klubu česko-
slovenských turistů. Město uskutečnilo roku 1930 rozsáhlou přestavbu hlavní budovy a rozšířilo 
restauraci o velký moderní sál. V té době už potřetí zanikly lázně a léčivý účinek vody nahradilo 
zdravé lesní klima posilované chutnými jídly a nápoji jiného druhu.
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Milí čtenáři,

jsme právě v čase výročí otevírání znovu-
obnoveného Letoviska Studánka a já si ho 
letos dovoluji připomenout netradičním 
způsobem. Uvádím zde recenze našich hos-
tů, tak jak je píší například na Facebook 
nebo Trip Advisor. Recenze jsou v původním 
znění, nejsou kráceny ani jinak upravovány. 
Jsem toho názoru, že tyto reakce našich 
hostů nejvýstižněji vypovídají o tom, jak 
žije Letovisko Studánka od roku 2010 do 
dnešních dnů.

Váš Petr Čermák,
ředitel Letoviska Studánka

Moc pěkný hotel umístěný v dokonalém 
prostředí. Pro využití všech možností víkend 
nestačí. Pokoje jsou velmi útulné a standard-
ně vybavené. Ideální je posezení na balkonku. 
Ranní a večerní bufet byl sice výběrově obsáh-
lý, avšak první večer bohužel neobsahoval (až 
na zeleninu) nic dietního. Tamní svíčková je 
úžasná. Wellnes služby jsou zvláštní. V několika 
případech při masáži či zábalu hrála moderní 
hudba či rocková skupina Desmod. Pro uvolně-
ní a relax bohužel nic moc. Samotné wellness 
je moc příjemné. Ne vždy fungovaly všechny 
služby - Kneippův chodník, pára (v ní to jeden 
večer nepříjemně vonělo) a jedna ze saun. Per-
sonál v hotelu byl velmi zdvořilý, ochotný a přá-
telský. Já se určitě ráda vrátím.

Vynikající hotel, byli jsme moc spokoje-
ni. Moc hezky zařízený pokoj, velice ochotný 
personál. Služby wellness, jako sauna, solná 
místnost, pára, bazén, perlička, masáže nebo 
bahenní zábal, byly na skvělé úrovni. Stravo-
vání v hotelu na vysoké úrovni a ještě k tomu 
obrovský výběr jidel. Hotel je na odlehlém 
místě v krásné krajině, možnosti procházek po 
různých stezkách a v létě různých sportovních 
vyžití. Rádi se v létě vrátíme.

Dnes jsme se vrátili z pobytu u vás a stále 
v nás doznívá dokonalost vašich služeb. Je 
opravdu úctyhodné, jak krásné prostředí a jak 
perfektní služby jste dokázali vytvořit na krás-
ném místě, které v minulosti skoro zaniklo. Sli-
bujeme, že budeme šířit vaši špičkovou pověst 
mezi všemi našimi známými. Opravdu nebylo 
co vytknout. Přejeme hodně zdaru do dalších 
let. Buchalovi z Nového Města nad Metují

Skvělá poloha a krásné okolí hotelu, příjem-
ný a ochotný personál, spokojenost i s wellnes 
- měli jsme štěstí a byli v bazénu, vířivce, sauně 
i páře (zapnutá na vyžádání) skoro vždy sami, 
jídlo v restauraci výborné, u polopenze dosta-
tečný výběr, jediný nedostatek - horší akusti-
ka pokojů ve Vile (pokud narazíte na sousedy 
bouchající dveřmi a rachotící při pozdních noč-
ních příchodech)

V hotelu nám bylo moc dobře, skvěle nám 
vařili a všichni byli moc milí , jenom příště kos-
metickou proceduru, která celkem za moc 
nestála (namazat několika druhy krémů cel-
kem zvládnu i sama), raději vyměníme za hodi-
novou masáž, která byla výborná, i když jen 
půlhodinová.
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Byli jsme tady asi před dvěma lety s přítelem na večeři. 
Dali jsem si lososa s bramborovou kaší. Losos byl vynikající, 
kaše by byla také, kdyby na ní nebyla zelenina, která prošla 
doslova kremací, spálená na uhel plavala v olejové lázni. To 
tomto „zážitku na talíři“ jsem neměla ani chuť dohadovat 
se s personálem, pouze jsem zaplatila a už nikdy na jídlo 
nepojedeme. Navíc ani personál restaurace se netvářil moc 
příjemně. 

Naše první návštěva před rokem byla velmi pozitivní, 
všichni se o nás starali perfektně. Proto jsme se po roce 
s manželem opět vrátili a znovu jsme si pobyt užili. Jídlo 
skvělé, wellnes perfektní a personál opět velmi pozorný  
a ochotný. Děkujeme za krásný pobyt.

Zrovna jsme se vrátili z pětidenního pobytu s názvem 
Pohádková dovolená. Personál ochotný a milý, pokoje ve 
Vile pěkné, prostorné a čisté. Taktéž okolí hotelu a nabídka 
aktivit široká – kvůli dětem jsme ani neabsolvovali vše, co 
bylo v balíčku.

Navštívila jsem hotel s celou rodinou při příležitosti osla-
vy 40. výročí svatby rodičů. Moc se nám pobyt líbil. Výborná 
kuchyně, skvělé welness služby a úžasný přístup personálu. 
Moc jsme si to užili a děkujeme.

Vše bylo super,nemohu jinak než doporučit všem, co si 
chtějí užít relaxu a pohody. Personál příjemný a ochotný. 
Jediné, co mi trošičku vadilo, byla chladnější voda v bazénu.

Opět rádi zavítáme. Zařízeno a už se jen těšíme.

V hotelu jsem byl letos s manželkou poprvé na Romantic-
kém balíčku. Bohužel po příjezdu jsem si dal kávičku a slad-
ký dezert. Akorát byl osolený, místo ocukrovaný. Takže jsem 
měl dezert zdarma. Příroda je kolem hotelu krásná. Veče-
ře při svíčkách perfektní (zrovna vypnuly i proud). Voda ve 
vířivce studená, nevím, zda to nebylo tím vypnutým prou-
dem. Rád se k vám někdy vrátím.

V hotelu jsme byli již počtvrté a opět jsme odjeli napro-
sto spokojeni. Máme rádi tamní prostředí, velmi oceňuje-
me milý, vstřícný, ochotný a profesionální přístup všech 
zaměstnanců, nikdy nemají s ničím problém a vždycky nám 
vyjdou vstříc. Služby wellnessu také na vysoké úrovni, skvě-
lý relax v perličkové koupeli a perfektní masáž. Naše děti 
Studánku zbožňují a i to pro nás je signál, že tento hotel 
můžeme 100% doporučit.

5* je naprosto jasných. Vše bylo úplně super.

Super všechno, bylo nás pět a skvěle jsme si to užili. Velmi 
milý a ochotný personál. Dobré jídlo a všeho dost. Všechny 
procedury v pohodě (jen se nedá nic moc doobjednat na 
místě. Mají hodně plno, ale vyjdou vstříc, jak jen je to mož-
né). Okolí nádhera. Děkuji moc, bylo nám fajn.

Včera jsem tu zažil úžasný gastronomický zážitek. Výbor-
ná kombinace chutí. Všem vřele doporučuji adventní menu. 

S dnešní večeří jsem byl maximálně spokojen, příjemná 
obsluha, prostředí a jídlo prostě super. Jestli se chcete 
dobře najíst (dobře = kvalitně a ne levně ), mohu hotel Stu-
dánka jedině doporučit. Konečně za kvalitní gastronomií 
nemusím dojíždět několik kilometrů. Ty 4* jsou opravdu 
zasloužené. A panu šéfkuchaři skládám poklonu. Už se těší-
me na další kulinářský zážitek. Ještě jednou děkujeme.

Hotel Studánka je nádherné místo pro relax ve dvou. 
Prostorné a čisté pokoje splňují vše, co jsme viděli na 
fotkách. Jídlo výborné a nápadité, servis špičkový a perso-
nál na světové úrovni. Příroda v okolí hotelu láká na pro-
cházky a venkovní vyžití. Jeden den nám pršelo, tak jsme 
využili wellness… a „špica“. S přítelkyní vzpomínáme na 
procedury ještě dlouho po pobytu. Celkově: Moc se nám 
tu líbilo a můžeme jenom doporučit.

Byli jsme tu na wellness romantickém víkendu a jsme 
naprosto spokojeni, od čistých pokojů , přes dobré jídlo, 
velmi příjemný personál až po profesionálně provedené 
masáže ve wellnes. Všichni k nám byli moc vstřícní a měli 
jsme vše, na co jsme si vzpomněli, rádi se budeme vracet, 
celému hotelu moc  děkujeme.

Krásné prostředí, super personál. Výborné jídlo, a to 
ubytování je nádherné. Každému doporučuji.

Nádherné místo, široká nabídka wellness procedur. 
Super stezky na běh i procházku. Ochota a profesionální 
přístup personálu.

Opravdu úžasné. Prostředí i lidičky, co zde pracují, jsou 
velice přívětiví. Při odjezdu jsme si proto objednali další 
pobyt. Už se nemůžu dočkat.

Krásné místo, přátelské k dětem.

Pěkný hotel s překrásnou přírodou kolem. Výborný 
wellness, pokoje pěkné a hlavně čisté. Na jídle jsme si 
moc pochutnali, i personál byl velmi ochotný a vstřícný. 
Protože jsme měli s sebou děti, velmi jsme ocenili skvělý 
animační program. I my dospělí jsme se při něm báječně 
bavili. Velmi oceňujeme také osobní a velmi milý přístup 
pana provozního a jeho ochotu řešit jakýkoliv požadavek 
k naší absolutní spokojenosti. Cítili jsme se zde opravdu 
velmi dobře, takže můžeme pobyt všem vřele doporu-
čit. Určitě se k vám zase brzy vrátíme.

V roce 2006 byl hotel, vila a přilehlé pozemky koupeny firmou 
MATRIX a. s., která celý areál kompletně zrekonstruovala a vrá-
tila mu původní smysl a účel.

Studánka a Matrix
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Centropol Energy, a.s. je velmi stabilní a jednou z největších dodavatelských společností v ČR

Doporuč zákazníka 
a získej finanční 

prémii

Doporuč kolegu 
a získej finanční 

prémii

Příspěvěk na 
penzijní připojištění

Příspěvěk na 
životní pojištění

Produkty z nabídky 
MATRIX se slevou 
pro zaměstnance

Dotované 
stravování 

na pracovišti

Placené volno 
v den svých 
narozenin

Speciální tarif pro 
mobilní telefony

Společnost MATRIX a.s. a Centropol Energy, a.s.  
pro Vás připravili formou benefitu akční balíček zvýhodněných 

cen energií (elektřina, plyn)

Co nabízíme?
Analýzu kvality a ceny stávajících dodávek energií

Zajištění výhodných dodávek elektřiny a plynu do Vašich domácností

Co potřebujetCo potřebujete?
Poslední roční vyúčtování elektřiny a plynu od Vašeho současného dodavatele

Kde?  
 Naši obchodní partneři zajednou za Vámi až na pracoviště

Kdy? 
 Počátek je plánován od měsíce říjen 2017 po jednotlivých divizích společnosti 

MATRIX a.s.

Zvýhodněná sazba 
energií pro 
domácnosti

Zaměstnanecké Benefity

BAREVNÝ SVĚT MATRIXU
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O tom, že vzájemná spolupráce se vyplácí, svědčí naše účast 
při slavnostním vyhodnocení soutěže VESNICE ROKU 2017 
v Luhačovicích, zprostředkovaná  jedním ze třinácti  finalistů 
– vítězem východočeského krajského kola – obcí Přepychy. 
Snaha přepyšských o udržení tradic českého venkova, spjatá  
s budováním moderní vesnice přívětivé pro všechny  gene-
race, je nám blízká. I proto vedení společnosti MATRIX, a.s.  
i  jednotlivých divizí spolupracuje s tamní úspěšnou  samosprá-
vou. Naše Farma Třebešov hospodaří na zemědělské půdě  
v sousedství Přepych a stala se tak spolutvůrcem životního 
prostředí obce. Jsme také rádi, že jsme mohli  přispět finanč-
ním obnosem na obnovu  historických Hanischových varhan  
v kostele sv. Prokopa v Přepychách. Velice si vážíme toho, že 
při defilé TOP třinácti vesnic ČR v září 2017 v Luhačovicích 
zvolili přepyšští k reprezentaci našeho kraje právě náš produkt  
„…to nejlepší z Orlických hor“.

Divize MATRIX Wood pomalu rozjíždí provoz v nové pilnici, 
která patří k nejmodernějším provozům svého druhu v Evro-
pě. Pro lepší logistiku a pohodlnější práci divizních pracovní-
ků byl koupen nový vysokozdvižný vozík od společnosti Linde 
Material Handling. Díky vyspělé technice, funkční ergonomii  
a  inovativnímu designu zaručuje vozík vysoký pracovní výkon 
při nízkých provozních nákladech.

Stejně jako každý rok, také letos si pro žáčky prvních tříd 
Orlický týdeník připravil soutěž Prima prvňák. Vyhlášení se 
konalo tradičně v Letovisku Studánka a program připravilo 
Déčko Rychnov nad Kněžnou pod vedením Josefa Solára. 
Novopečení školáci si užili krásné odpoledne v pohodovém 
prostředí letoviska, které připravilo bohaté pohoštění.

Celý tým Letoviska Studánka přeje všem prvňáčkům 
pohodový vstup do školních povinností.

Kolonádu provoněly 
uzeniny z Třebešova

Divize Wood 
pořídila nový 
vysokozdvižný vozík

Na Studánce se sešli
Prima prvňáci
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Divize Automotive 
otevřela nové aplikační středisko

Matrix info | automotive

MATRIX Automotive zkvalitňuje péči o zákazníky.

Nový prostor 
pro větší kvalitu

Trvale udržitelný růst byl opět motivací pro rozhodnu-
tí divize MATRIX Automotive zřídit začátkem tohoto 
roku specializované pracoviště oddělení kvality Mat-
rix Laboratory. Cílem je zkvalitnit a rozšířit technickou 
podporu všem našim zákazníkům.

Do konce roku bylo v plánu dokončit další část technic-
kého zázemí, kterým je aplikační středisko pro laboratoř  
a demoroom. Tyto prostory jsou otevřeny od 1. září. 
Díky větším prostorám i novému uspořádání jsme 
zefektivnili celý proces testování až po objektivní  
a závazný výsledek.

Matrix Laboratory poskytuje zákazníkům možnost otes-
tovat si různé druhy lepidel v kombinaci s různým typem 
předúpravy povrchu vlastních substrátů a tím se co nej-
více přiblížit vlastnímu procesu lepení na svém pracoviš-
ti. Na základě zkušeností předchozích měření a simulací 
dokážeme optimalizovat pracovní postupy a tím zjedno-
dušit a zefektivnit pracovní instrukce operátora.

Umíme naše myšlenky měřit!
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Dušan Myška pracuje v divizi 
Automotive již patnáct let

Matrix info | autocentrum Matrix info | automotive

Společnost MATRIX je na trhu již více než pětadvacet 
let a tak je logické, že v seznamu jejích zaměstnanců je 
stále více těch dlouholetých. Jedním takovým je také 
Dušan Myška z divize Automotive.

Ve společnosti MATRIX pracujete už patnáct let, jak si 
vzpomínáte na svůj první den?

„Tehdy bylo pondělí 2. září a aniž bych se rozkoukal, byl 
jsem na cestě do Prahy na letiště pro urgentní dodávku pro 
našeho klíčového zákazníka. Další dny v prvním týdnu již 
byly klidnější a prošel jsem si klasickým uvítacím kolečkem  
a seznámením s firmou, přesněji řečeno s divizí Automo-
tive.“

Přibližte čtenářům svou práci v divizi Automotive.
„Pracuji na pozici obchodně-technický zástupce. Mám na 

starosti zákazníky z oboru broušení, lepení a ochranných 
pomůcek. Především je to pak péče o stávající odběratele. 
Zabývám se řešením jejich požadavků, zlepšováním stáva-
jících technologií, testováním nových produktů a zabez-
pečením bezproblémového logistického toku materiálu.“

Co všechno se za těch patnáct let ve vaší práci změ-
nilo?

„Největší změnou je rychlost. Díky moderním tech-
nologiím se změnil život i obchodním zástupcům. Také 

Základem je cestování
Obchodní zástupci divize MATRIX Automotive najezdí 

každý rok tisíce kilometrů. Právě díky nim jsou zákazníci 
i dodavatelé maximálně spokojení.

se mi za těch patnáct let vyměnilo nemálo kolegů, na které 
jsem měl štěstí. V Automotivu jsme byli vždy dobrá parta.“

Jak vnímáte moderní práci obchodního zástupce?
„Jestli to bylo v roce 2002 nebo dnes, nejvíce času trá-

vím v autě. Každý den se setkávám se zákazníky i dodava-
teli. Po návratu, někdy i po cestách, tvořím cenové nabíd-
ky nebo testuji produkty. Ale znovu opakuji, hlavně je to  
o cestování.“

Prozraďte nám prosím několik maličkostí z vašeho sou-
kromého života.

„Bydlíme s manželkou a synem v Rychnově nad Kněž-
nou. V pracovním týdnu moc volného času nenajdeme, ale  
o víkendech rádi cestujeme nebo trávíme čas na chatě. Rád 
si zahraji tenis nebo si jdu zaběhat.“



Matrix info | 12

Matrix info | wood 

TĚŠÍTE SE
    NA ZIMU?

Zimní servisní prohlídka
    za 249 Kč včetně zátěžového
                   testu autobaterie.

Dopřejte svému vozu
péči v autorizovaném servisu

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 280-1
www.matrix-as.cz 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Untitled-2594   1 17.8.2017   9:49:08
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Nový Karoq v Autocentru MATRIX
Můžete ho potkávat na silnicích. A od 18. října bude  
v Autocentru MATRIX Lipovka k nahlédnutí, projetí 
se a samozřejmě i ke koupi. O kom je řeč? O nejnověj-
ším přírůstku automobilové značky Škoda – modelu 
Karoq.

„Už nyní lez dělat objednávky a první „nedočkavci“ 
už skutečně objednávají,“ prozradil ředitel Autocentra  
v Lipovce Miroslav Moravec.

Karoq by měl mít širší záběr klientely, protože je ceno-
vě příznivější než mohutnější SUV stejné značky Kodiaq. 
Je to auto, které by se také mohlo líbit ženám. Karoq je 
menší, lépe se s ním parkuje a tím pádem je vhodnější  
do města.

„Přestože se jedná v porovnání s Kodiaqem o menší 
vůz, tak se nebojím říct, že nabízí stejný jízdní komfort 
jako větší bratr,“ upozorňuje ředitel Moravec.

ŠKODA KAROQ je nové kompaktní SUV značky. 
Jméno a jeho psaná podoba pochází z jazyka Aleu-
ťanů, kmene původních obyvatel, žijících na ostrově  
u jižního pobřeží Aljašky. Jméno KAROQ je kombinací 
výrazů ‘KAA’RAQ’ (auto) a ‘RUQ’ (šíp).

Matrix info |  autocentrum

Přijďte na předváděcí jízdy
Startujeme 18. října!

Objednat se můžete 
v Autocentru MATRIX Lipovka na tel. čísle 731 449 721



Matrix INFO | 14

Matrix info | wood 

Rukama Tomáše Krištufa 
projdou všechna eurookna

Tomáš Krištuf patří mezi několik málo zaměst-
nanců společnosti MATRIX, kteří v třebešovské 
firmě pracují dvacet a více let.

Dlouholetý zaměstnanec

Matrix info | autocentrum Matrix info | windows

Tomáš Krištuf z divize MATRIX Windows patří mezi nej-
starší zaměstnance celé společnosti. Zanedlouho završí 
jeho pracovní poměr druhou desítku let.

V květnu příštího roku to bude již dvacet let, co pracu-
jete pro MATRIX. Kde jste začínal?

„Hned po vyučení jsem pracoval v jedné firmě v Potštej-
ně, dělali jsme dřevostavby. Po vojně jsem se tam ještě 
krátce vrátil, ale záhy jsem odešel do společnosti MATRIX.  
V divizi Windows pracuji od jejího vzniku, tedy od roku 2007.“

Které pozice jste ve Windowsu už vystřídal?
„Hned po nástupu jsem se začal učit kování oken, což 

dělám dodnes. Ale kromě stříkání jsem prošel vlastně 
celou výrobou.“

Vybavíte si některou zajímavou stavbu, na kterou jste 
připravoval okna?

„Pracoval jsem například na Lučním domě ve Špindlerově 
Mlýně nebo na pardubickém okresním soudu. Mýma ruka-
ma ale projdou všechna okna, každé se musí okovat.“

Laikovi by se mohlo zdát, že je těžké do okna nainsta-
lovat těsnění…

„Nezdá se mi, že by to bylo nějak zvlášť složité, ale určitě 
to nemůže dělat levák. Ti mají těsnění namotané přes ruku 
a prostě ho nezvládnou upevnit.“

Který materiál se v poslední době hodně prodává?
„Určitě dub. Dubových oken jsme v posledních měsících 

vyrobili tolik jako nikdy.“

Závěrem čtenářům prosím prozraďte pár informací 
ze svého soukromého života.

„Dříve jsem hrál fotbal a dobrých třicet let jsem byl 
dobrovolným hasičem. Doma na mě čekají dvě dcery.“
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Rodinný dům, Nový Hrádek

Akce realizovaná v Novém Hrádku dodávkou oken Gealan 
IQ 8000 v antracitové barvě.  Dominantou domu je velká 
zimní zahrada taktéž ze systému Gealan.

Referenční stavby 
divize MATRIX Windows

Matrix info | windows

Bytové domy U Vinice, Pardubice

Divize MATRIX Windows pokračovala ve velmi rozsáhlé 
realizaci dvanáctipatrového bytového domu. Na stavbu 
se dodávají plastová okna v antracitové barvě s technolo-
gií vlepených skel STV. Tato technologie umožní dodávat 
našim zákazníkům okna a balkonové dveře ve větších roz-
měrech než dříve. V rámci moderních velkých prosklených 
ploch na novostavbách se jedná o velký posun vpřed a spl-
nění požadavku investorů.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 
Rychnov nad Kněžnou

Divize Windows měla tu čest se podílet na modernizaci 
dílen VOŠ a SPŠ v Rychnově nad Kněžnou. Konkrétně  
v rámci rozsáhlé rekonstrukce dodala a namontovala 
plastové výplně, venkovní žaluzie a hliníkové dveře.

Kontaktujte 
naše obchodní zástupce

Jana Kufová, tel.: 777 712 783
Petr Karásek, tel.: 778 493 232



Matrix INFO | 16

Matrix info | wood 

Divize Wood představuje
Ing. Luďka Matušince

Ing. Luděk Matušinec je novou posilou 
týmu divize Wood.

Vedoucí hoblovaného 
a lepeného programu

Matrix info | autocentrum Matrix info | wood

Vedoucí hoblovaného a lepeného programu Ing. Luděk 
Matušinec patří mezi nové tváře společnosti MATRIX. 
Vystudoval na Mendelově univerzitě v Brně obor dře-
vařské inženýrství, takže spadá mezi další pomyslné 
„produkty“ spolupráce mezi společností MATRIX a tou-
to univerzitou.

„Pocházím z malebného Valašska, kde jsem již během 
studia vysoké školy pracoval ve firmě na výrobu lepených 

hranolů. Po ukončení školy jsem v této firmě další rok půso-
bil jako vedoucí lepeného programu. Následně jsem si zku-
sil pracovat sám na sebe jako OSVČ. Podnikání jsem ukončil 
díky možnosti pracovat pro silnou společnost MATRIX,“ líčí 
svou dosavadní kariéru mladý muž.

Hoblovanému a lepenému programu chce Ing. Matuši-
nec dát nový jednotný směr, přehlednost a jeho cílem je 
zlepšení efektivnosti výroby.

„Správný manažer musí být v dnešní době objektivní, 
dynamický a empatický. Výsledkem je pevný a stabilní tým, 
za který zodpovídá. Lidi ve firmě si chválím, jsou to odbor-
níci na svých místech. Již na první schůzce s vedením spo-
lečnosti MATRIX jsem měl velmi dobrý pocit a cítím se 
zde šťastný,“ doplnil Ing. Matušinec.

Nový pracovník zatím využívá ubytování v penzionu  
U Lišáka, které firma MATRIX v areálu poskytuje.
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Na třebešovském rybníku se v sobotu 30. září kona-
ly tradiční podzimní rybářské závody pořádané divizí 
MATRIX Wood a Mysliveckou společností MATRIX.

Závodů v pěkném slunečném počasí se zúčastnilo 19 
rybářů, ulovilo se 66 kusů ryb. Jak je vidět na obrázku vlevo 
dole, dorazil i rybářský dorost.

Rybářské závody v Třebešově
Matrix info | wiood

Mládí a zkušenost
Vlevo vidíte dva nejmladší rybáře Tomáše Buriana  

a Jana Papáčka (zleva), vpravo pro změnu dva nejstarší 
Jaroslava Kerharta a Josefa Buriana (zleva).

Rybářské závody ovládl Zdeněk Novák (uprostřed), druhý skončil Zdeněk Klapal (vlevo), bronzový byl pan Tobiášek.
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Dřevěnná fasáda – Jak na to!

• Vhodné pro svislé dřevěnné fasády
• Minimalizuje průnik vody za fasádu
• Umožňuje přirozenou dilataci
• Prodlužuje životnost staveb

Palubka modřín – INOVA

Aby se plně uplatnily všechny dobré vlastnosti masiv-
ního dřeva, musí být materiál namontován v souladu  
s vlastnostmi dřeva. 

Dřevěné fasády by zásadně měly být namontovány jako 
obložení s odvětráním zezadu a podle odborných pravidel 
tesařského řemesla. V celé ploše musí být zaručena neo-
mezená cirkulace vzduchu (přívod a odvod vzduchu také  
v oblasti oken a střechy). Naše fasádní profily se dodávají  
s vlhkostí dřeva 14 – 18 %. Tento obsah vlhkosti je pro naše 
klima ideální. Proto pracují prkna na fasádě jenom mírně. 
Když musíte fasádní prkna před montáží skladovat, udě-
lejte to nejlépe v původních originálních obalech v zastře-
šeném klimatizovaném prostoru. Dodržujte při montáži 
následující tipy a odborná pravidla.

MONTÁŽ ZÁKLADNÍHO A NOSNÉHO LAŤOVÁNÍ

Při montáži základního a nosného laťování postupujte 
následovně:
• Nosné latě, na které se později připevní fasádní profily, 

musí vždy probíhat pod úhlem 90° k fasádním prknům
• Kontra laťování je třeba připevnit na každý bod křížení 

se základním laťováním. (Obr. 1).
• Konstrukce ze základního a nosného laťování se nazývá 

kontra laťování.
• Nejlépe použijte na spodní konstrukci vysušené dřevo 

(vlhkost dřeva max. 18%).
• Spodní konstrukce nenese pouze hmotnost dřevěné 

fasády. Musí být dimenzována na zatížení větrem, zvláš-
tě na silné větrné poryvy. Aby se zaručilo bezpečné při-
pevnění zavěšené fasády k podkladu, zvolte vzdálenost 
latí mezi 50 a max. 70 cm. Aby zůstala dřevěná fasáda 
rovná, čistá a bez „vyboulení“, dbejte na to, aby spodní 
konstrukce byla opravdu rovná (použijte olovnici a srov-
návací lať).

• Odstraňte překážející kameny nebo zbytky omítky. 
Menší nerovnosti a vadná místa vyrovnejte dřevěnými 
klíny, které se v místě hmoždinek nasunou pod nosné 
latě.

MONTÁŽ S IZOLACÍ

Pokud chcete pod novou dřevěnou fasádu zabudovat 
dodatečnou vrstvu tepelné izolace, musí být ve spod-
ní konstrukci dostatek místa. (obr. 2). Nejjednodušší je 
přizpůsobit vzdálenost základních latí šířce izolačního 
materiálu. Používejte výhradně izolační materiály, které 
jsou povoleny pro fasády odvětrané zezadu. Podle mate-
riálu jsou obvyklé šířky izolace od 50 cm do 62,5 cm. 
Myslete u tloušťky izolace na to, aby ještě zůstalo do-
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statek místa (min. 20 mm) pro odvětrání zezadu. Používej-
te k ukotvení spodní konstrukce na stěnu pouze speciální 
hmoždinky a šrouby, které jsou schváleny pro konstrukce 
fasád a které jsou přesně přizpůsobeny stávajícímu pod-
kladu. 

MONTÁŽ PROFILOVANÉHO DŘEVA

Každé fasádní prkno před montáží ze všech stran opat-
řete nátěrem. Dodržujte u všech přechodů, napojení  
a ukončení zásady konstruktivní ochrany dřeva. Dostateč-
ně velká vzdálenost od země (cca 30 cm) zajistí, aby vyso-
ko odstřikující voda nedosáhla až k fasádním prknům. 

Dbejte na to, aby se ve vaší fasádě nenacházely žádné 
dutiny uzavřené směrem dolů, ve kterých se může hroma-
dit odtékající voda a může pronikat do dřeva. Proto musí 
při horizontální montáži fasádních prken s profilem na 
pero a drážku směřovat pero vždy směrem nahoru. (Obr. 
4) Minimální tloušťka je u obložení fasád z masivního 
dřeva 18 mm. K připevnění fasádních profilů používejte 
šrouby z ušlechtilé oceli. Na fasádní palubky nepoužívejte 
žádné příchytky! Nezapouštějte šrouby při připevňová-
ní fasádních profilů příliš hluboko do dřeva! V ideálním 
případě je ukončena hlava šroubu spojitě s povrchem 
prkna. Předvrtejte otvory pro šrouby na koncích prken 
nebo zachovejte min. vzdálenost 3 cm od konce prkna. 
Tak zabráníte tomu, aby se později tím, že dřevo pracuje, 
vytvořily trhliny na koncích.

KONSTRUKTIVNÍ OCHRANA DŘEVA

Konstruktivní (stavební) ochrana dřeva zabrání tomu, 
že dřevo zůstane trvale mokré. Tak zajistíte účinně a bez 
chemie to, že ve vaší dřevěné fasádě nevznikne žádný 
prostor pro škůdce. Příležitostné, krátkodobé zatížení 
vlhkostí (déšť) není žádný problém, dokud druh konstruk-
ce zajistí to, že voda nepronikne do dřeva a po každém 
zvlhčení zase rychle uschne. Protože dřevo řezané napříč 
vláknem pohlcuje vlhkost podstatně rychleji než podél-
né dřevo, musí být strany čel u fasádních profilů chráně-
ny před pronikající vlhkostí. Nahoru směřující strany čel 
chraňte dostatečně velkými střešními přesahy, zakrytím 
z plechu nebo podélným dřevem. U konců čel směřujících 
dolů usnadníte rychlé odtékání vody zaříznutím pod 15°- 
20° (okapnice), kde může voda odkapávat. (Obr. 5 a 6).

Aby se zabránilo trvalému zvlhčování dřevěné fasády 
například zkondenzovanou vodou a zaručilo se rychlé 
uschnutí také u vnitřních stran prken, musí být dřevěné 
fasády zásadně odvětrány zezadu. Pomocí kontra laťo-
vání, které je vodorovně namontováno na svislé základ-
ní laťování, vzniká za fasádními profily dutina, kterou 
cirkuluje suchý proud vzduchu. Dbejte na neomezenou 
možnost přívodu a odvodu vzduchu. Vypočtená šířka je 
vždy vztažena k rozměru profilu. Počet čtverečních metrů 
potřebný pro vaši fasádu stanovíte z krycí šířky (obr. 7). 
Zakalkulujte prosím také prořez.

Tento návod berte jako naše doporučení k montáži 
fasády.

NAJDETE NÁS:
Medlešice u Chrudimi, Hradec Králové, Trutnov, Hodonín, 
Velká Bystřice u Olomouce, Petřvald u Karviné, Ústí nad 
Labem, Mladá Boleslav, Pardubice, Přelouč, Dobruška

A TAKÉ NA:  www.drevocentrum-as.cz
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Darujte gurmánský zážitek v podobě 
dárkového balíčku Farmy Třebešov

Dárkový balíček „XXL“
Vaše cena: 1 100 Kč/ks

Luxusní dárkový balíček, který zajistí neza-
pomenutelný gurmánský zážitek a uspoko-
jí i ty nejnáročnější obsahuje divočáka ve 
vlastní šťávě, 3 druhy paštik s přídavkem 
brusinek a švestek, které dodávají paštice 

nezaměnitelnou chuť. Labužníci salámů si 
přijdou také na své.  Lehký nádech pepře 

má salám Fořt a chuť pravého uherá-
ku uherský dvanácterák. Dvě balení 

domácích klobás vyrobených tradič-
ním způsobem uzením dřeva nes-

mí chybět. Obsah papriky přináší 
výrobku pálivou chuť a dozlato-

va masovou chuť dodá zauzená 
šunková klobása.

Dárkový balíček „M“
Vaše cena: 300 Kč/ks

V hájenkách a na panstvích bylo zvěřinové 
maso v sezoně relativně často na jídelním 
stole. Ať to bylo srnčí, dančí, kančí nebo 
mufloní maso. Jsou stále velmi vyhledáva-
né pro svou chuť i dnes. Zvěřina je výživná, 
lehce stravitelná, má charakteristickou vůni 
a chuť. Toto maso také obsahuje minimum 
tuku. Zvěřina se používá k přípravě různých 
druhů pokrmů, například dárkový balí-
ček M tvoří jedno balení lahodných  
a šťavnatých klobás ze zvěřiny  
s jemnou aromatickou chutí, kte-
rou jim dodává správné koření. 
Dále obsahuje 1 ks delikátní paštiky  
a 1 ks naloženého kančího masa ve 
vlastní šťávě. Neobsahují lepek, konzer-
vanty ani barviva. Používáme čerstvé maso  
z českých chovů.

Dárkový balíček „XL“
Vaše cena: 575 Kč/ks

Labužníci si určitě přijdou na své při náku-
pu balíčku XL, ve kterém najdou pocti-
vý zvěřinový salám uherský dvanácterák  
k jehož výrobě se používá kvalitní maso  
a směs koření dodávající vůni uheráku. Také 

obsah dárkové krabice zahrnuje 1 ks hru-
bě mleté paštiky a 2 balení zvěřinových 

klobás, které jsou vhodné na gril  
či za studena. Na výběr je příjemně 

pikantní nebo šunková chuť.
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Letošní jelenářská výprava 
na Slovensku byla úspěšná

Ve dnech 19. až 23. září 2017 se konala lovecká výprava na lov jelenů na východní Slovensko – Lesy Slovenské 
republiky, odštěpný závod Košice. Lovu jelenů na vrcholu říje se zúčastnilo jedenáct lovců. 

S pozdravem Lovu Zdar! Pavel Grund, myslivecký hospodář MS Matrix a.s.

Lov byl velice úspěšný, 
jak je možné vidět na fotografii.

Lovecký úspěch 
u sousedů
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Naši oslavenci
v říjnu 2017
Matrix Hotels, s.r.o.
Matoušek Petr
Pirklová Věra

divize Wood
Fajfr Zdeněk
Kouřil Petr
Machačová Halina
Štenclová Zdeňka

divize automotive
Držmíšek Jiří

divize Autocentrum
Moravec Miroslav
Jirušková Dagmar
Škopová Zdenka
Krynek Josef
Bečková Erika

Dřevocentrum CZ, a.s.
Cvrček Petr

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

Matrix, a.s., Matrix Hotels, s.r.o., 
Dřevocentrum CZ, a.s.

Matrix info | oslavenci
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Vyvinuli jsme pro Vás motor 1.0 TSI – náš nový symbol dynamiky a úspornosti. Ve městě si Vás získá tichým 
a kultivovaným chodem. Vyjeďte s ním na svou oblíbenou silnici a užívejte si jeho výkon 81 kW i lehkost, s jakou 
zrychluje z 0 na 100 km/h pod 10 sekund. Zajímají Vás auta spíš z ekonomické stránky? Pak oceníte kombinovanou 
spotřebu 4,6 l/100 km, vysokou životnost, podloženou intenzivními zátěžovými testy, nebo výhodné financování 
se ŠKODA Financial Services. Navštivte nás a odhalte sami výhody motoru 1.0 TSI ve voze
ŠKODA RAPID SPACEBACK při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

DOST SILNÝ
A ÚSPORNÝ

Přijďte se sami přesvědčit

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01  Rychnov nad Kněžnou 
Tel.: 494 339 292
www.matrix-as.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
 ŠKODA RAPID SPACEBACK: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

Untitled-793   1 18.9.2017   13:45:12
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V NEZÁVISLÉ LABORATOŘI MATRIX

Matr ix  Laboratory  poskytu je  
zákazníkům možnost  o testovat  s i  

různé druhy lep ide l  v  kombinaci  
s  různým typem p ředúpravy povrchu 

v lastních subst rátů  a  t ím se 
co nejv íce p ř ib l íž i t  v lastnímu procesu 

lepení  na svém pracoviš t i .

PRODUKTY
ACRALOCK

jsou TESTOVÁNY

Rychlé vytvrzení Trvalá tuhost 
a pružnost

Lepení kovů 
bez primeru

Výborná chemická
odolnost

Únavová odolnost 
a nárazuvzdornost

Lepí širokou 
škálu materiálů Pr

oč
 A

cr
al

oc
k?

ACRALOCK.cz
.sk

Konstrukční lepidla Acralock lepí:

Polyestery Akryláty poly DCPD (Telene)
Hliník Polyesterové gelcoaty 
ABS SMC/BMC Nerez Ocel 
Topcoaty PVC/FPVC/CPVC 
PU- RIM Uhlíkovou ocel Vinylestery
Styrenové polymery PA – RIM Potažené kovy
Epoxidy PET Nylon Za horka galvanizovanou ocel
Polyuretany PMMA Pryže Galvanizované kovy 
Elastomery Elastomery Polykarbonát Dřevo Keramiku

Lepidla kombinují rychlé vytvrzování 
s volbou doby zpracování

MATRIX a.s., divize Automotive [CZ]    autorizovaný distributor
+420 494 384 593 | obchod@matrix-as.cz | automotive.matrix-as.cz
MATRIX Trade s.r.o. [SK]    
+421 (0)33 534 75 21 | matrixtrade@matrixtrade.sk | matrixtrade.sk

  Jednička v rychlosti a pevnosti
na poli konstrukčních lepidel
ACRALOCK konstrukční lepidla vyráběná společností Engineered 
Bonding Solutions LLC jsou zdokonalená dvoukomponentní 
metakrylátová lepidla určená pro chemické spojení většiny povrchů, 
vytvářející pevné spoje a integrované celky z oceli, hliníku, 
inženýrských plastů, moderních kompozitů a dalších materiálů. 
Acralock konstrukční lepidla lepí širokou škálu materiálů vzájemně 
nebo jejich kombinace při minimální nebo žádné předúpravě povrchu. 
NašeNaše formulace, které jsou v současné době v patentovém řízení, 
jsou určeny pro pevné a trvalé spoje s vysokou pevností ve smyku a 
současně s vysokými hodnotami protažení. Tím se adheziva 
ACRALOCK stávají nejlepší volbou pro aplikace, kde spoje musí 
odolávat drsným povětrnostním podmínkám, vibracím a rázům. 
Rychlé vytvrzování těchto lepidel za normální teploty podstatně 
zkracuje montážní časy a zvyšuje produktivitu.

Matrix Automotive je výhradním distributorem lepidel 
Acralock pro Českou a Slovenskou republiku. Nabízíme vám 
plnou technickou podporu a naše dlouholeté zkušenosti v 
oboru průmyslového lepení a tmelení. 


