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Stalo se již dobrou tradicí, že se krátce 

po  začátku nového roku schází vedení 

společnosti Matrix na novoročním obědě. 

Nejinak tomu bylo ve středu 4. ledna 2017.

U  stolu se rozesadili v  uvolněné atmosfé-
ře nejenom divizní ředitelé, ale také nejvyšší 
management. Většina přítomných jsou již 
zkušení matadoři.

 „U  tohoto novoročního stolu jsme se se-
šli, abychom opět po roce naladili naši myš-
lenkovou zónu na  jednotný postup do  roku 
nového. Žijeme krásný svět Matrixu, který 

má za  výsledek, že rok 2016 bude pro akti-
vity všech našich fi rem přelomový. Již dnes 
víme, že to bude nejziskovější rok Matrixu. 
Byl to rok přelomový také pro naši dceřinou 
fi rmu Dřevocentrum CZ. Dobře je na tom i re-
zort Matrix Hotels, který dnes disponuje 280 
lůžky, a tím pádem jsme největším ubytova-
telem v regionu. V dobrých číslech bude také 
Farma Třebešov, která prožívá revoluční roz-
voj – dnes již hospodaří na 760 ha půdy a zá-
kladním stádem dobytka,“ vypočítával gene-
rální ředitel Matrixu Ing. Libor Burian úspěchy 
společnosti.

Matrix zahájil nový rok
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Je potřeba dodat, že v roce 2016 byla také 
zkolaudována skladovací hala a byla odstarto-
vána výstavba penzionu U Lišáka s kapacitou 
20 lůžek. Největší investicí je stavba nové pilni-
ce, kde byly zahájeny realizační kroky.

„Zvyšují se na nás nároky a tlak a my se mu-
síme naučit na něj reagovat tím, že se danému 
prostředí přizpůsobíme,“ připomněl generální 
ředitel vysokou úroveň života, ale také jeho 
vysokou frekvenci, kterou v podhůří Orlických 
hor diktuje především závod Škoda Auto Kva-
siny.

S  tím jde ruku v  ruce nedostatek pracov-
ních míst, se kterými se potýkají všechny fi rmy 
a obory regionu. Přesto se ale Matrixu povedlo 
přivést nové tváře, které mají tolik potřebný 
nový pohled na realitu a odlišnou zkušenost.

„Děkuji všem odpovědným, kteří svým vy-
sokým pracovním výkonem umožnili, aby 
minulý rok byl tak výborný,“ zakončil svou řeč 
Libor Burian.

Jednou z nových tváří Matrixu je také Ing. Martin Bárta (uprostřed).
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Matrix v roce 2016

Ve vinárně hotelu Studánka obědvala na konci  
března první dáma Ivana Zemanová.

Středisko v  Třebešově přivítalo 20. dubna 
ministra zemědělství Mariana Jurečku.

Na dožínkové slavnosti si koncem srpna připil 
také kardinál Dominik Duka, který v Třebešově 
celebroval mši.

Dožínky neopomněl navštívit i místopředseda 
vlády Pavel Bělobrádek.

Ing.  Stefan Möhringer a  Ing.  Libor Burian 
(zleva) podepisují dokument k výstavbě třebe-
šovské pilnice.
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Generální ředitel Matrixu Ing.  Libor Burian a  výkonný ředitel Dřevocentra CZ Vlastimil 
Chaloupka se při cestě na  Slovensku zastavili v  dceřiné firmě Matrix Trade CZ  u  ředitele 
Zdenka Kovárníka. V nových kancelářských prostorech firmy s nádherným výhledem na míst-
ní automobilku projednali možnosti dalšího rozvoje.

Zastávka v pobočce na Slovensku



Testování různých kombinací navrže-

ných lepicích systémů s  různou úpravou 

povrchů na různých typech podkladů, to 

je základní myšlenka Matrix Laboratory, 

která nedávno zahájila v Třebešově svou 

činnost.

„Matrix Automotive je obchodní divizí 
zabývající se dodávkou lepicích systémů ne-
jenom pro automobilový průmysl. Doposud 
jsme hledali obchodní případ a  navrhovali 
nějaké řešení. V  současné době se ovšem 
potřebujeme posunout dál, protože se mění 
materiály, především jejich struktura. Když 
dnes dostanete plast, tak si nemůžete být 
jistý jeho kvalitou. Plasty jsou různě lehčené 
a obsahují mnoho příměsí, což vede k jejich 
zhoršené schopnosti je s  něčím slepit. Pro 
tyto případy navrhujeme řešení, které se ale 
musí otestovat,“ přibližuje pozadí vzniku la-
boratoře ředitel divize Jaroslav Švarc.

Dnes už opravdu nestačí pouhá teo-
retická znalost fyzikálních zákonů, ale je 
potřeba pevnost lepidel testovat. Proto 
mezi obchodním případem a  konečným 
řešením potřeb zákazníka připravila divize 
Automotive mezičlánek v  podobě labora-
toře vybavené dvěma stroji – tzv. trhačkou, 
kde se zkouší pevnost a  klimakomorou, 
která dokáže nasimulovat stárnutí lepené-
ho spoje.

„Dříve jsme testovali u  našich dodava-
telů, ale u nich jsme museli na testy čekat. 
Z  toho důvodu jsme se rozhodli pořídit 
laboratoř vlastní,“ vysvětluje Ing.  Viktor 
Hladký z oddělení kvality Matrix Automo-
tive. A na co budou svou laboratoř v Tře-
bešově používat? Především na stanovení 
pevnosti ve smyku při tahovém namáhání 

Matrix Automotive míří o stupeň výš

Otevřeli jsme vlastní laboratoř
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přeplátovaných lepených sestav, zkouška 
se provádí na standardních zkušebních tě-
lesech za  předepsaných podmínek přípra-
vy a zkoušení. Přeloženo do češtiny – stroj 
(trhačka) se snaží různými silami od  sebe 
odtrhnout lepené spoje.

 „Tímto způsobem jsme schopni vytvořit 
porovnání s konkurencí a ujistit se, že právě 
námi dodávané řešení je to pravé. Zákaz-
ník nám může dodat jím využívaný systém, 
který v  laboratoři porovnáme s námi navr-
hovaným řešením. Tím získáme potřebná 
data, ověříme možnosti a dále už je případ-
ná dohoda otázkou ceny a logistiky,“ dodá-
vá Viktor Hladký, který zároveň upozorňuje, 
že tímto způsobem vzniká databáze mož-
ných řešení.

Matrix navíc pořídil další stroj, tvz. klima-
komoru, kde lze pevnost lepeného spoje 

testovat v  podmínkách stárnutí, za  nichž 
mohou být lepené spoje exponovány růz-
ným vnějším vlivům, aby se zjistily jejich 
účinky na  požadované vlastnosti. Funguje 
v rozmezí -40°C až po max. 180°C, s možnos-
tí řízené vlhkosti vzduchu od 10 % – 95 %.

„Jsme schopni nasimulovat takové pod-
mínky, že necháme lepený spoj zestárnout 
například o  patnáct let. V  klimakomoře 
se nastaví nějaký cyklus, díky kterému se 
následně spoj chová tak, jako by byl starý 
několik let. Následně jde spoj opět na  tr-
hačku, kde vyhodnotíme jeho pevnost,“ 
upřesňuje činnost druhého zařízení ředitel 
Švarc.

Na  trhačce se dělají testy tlakem a  tahem – 
kleště se pohybují buď k sobě nebo od sebe.
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Možnost testování ve  své laboratoři 
bude Automotive nabízet svým zákazní-
kům stejně jako studentům Fakulty chemic-
ko-technologické, Ústavu chemie a techno-
logie makromolekulárních látek Univerzity 
Pardubice, jejíž někteří studenti s Automo-
tivem spolupracují.

Klimakomora dokáže nasimulovat stárnutí materiálu třeba i o pátnáct let.
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Škoda Rapid 1,2 TSI hatchback spaceback Ambition
 289 000 Kč
 

238 843 Kč bez DPH

Do provozu: 04/2015 Tachometr: 29 290 km
Objem motoru: 1 197 cm3 Převodovka: manuál
Palivo: benzin Karoserie: hatchback
Výkon: 63 kW Barva: bílá

Škoda Rapid 1.2 TSI hatchback spaceback Active 269 000 Kč
 

222 314 Kč bez DPH

Do provozu: 02/2015 Tachometr: 17 190 km
Objem motoru: 1 197 cm3 Převodovka: manuál
Palivo: benzin Karoserie: hatchback 
Výkon: 77 kW Barva: červená

Výbava: ABS, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, autorádio s MP3, CD přehrávač, centrál 

dálkový, deaktivace airbagu spolujezdce, dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), dělená zadní sedadla, el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, litá kola, loketní 

opěrka přední, malý kožený paket, manuální převodovka, Maxi Dot, mlhovky, multifunkční volant, nastavitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr, pevná střecha, 

posilovač řízení, stabilizace podvozku (ESP), venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka, výškově nastavitelná sedadla, zadní stěrač s ostřikovačem, záruka

Výbava: 6x airbag, ABS, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy boční zadní, autorádio s MP3, AUX, 

CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, denní svícení, el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, loketní opěrka přední, manuální převodovka, 

mlhovky, nastavitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr, pevná střecha, posilovač řízení, stabilizace podvozku (ESP), venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka, výš-

kově nastavitelná sedadla, zadní stěrač s ostřikovačem, záruka

Škoda Octavia 1,4 TSI liftback liftback Ambition 399 000 Kč
 329 752  Kč bez DPH

Do provozu: 2015 Tachometr: 11 390 km
Objem motoru: 1 395 cm3 Převodovka: manuál, 6 stup.
Palivo: benzin Karoserie: liftback 
Výkon: 103 kW Barva: béžová

Škoda Octavia 1,6 TDI liftback liftback Elegance 399 000 Kč
 329 752  Kč bez DPH

Do provozu: 2015 Tachometr: 25 900 km
Objem motoru: 1 598 cm3 Převodovka: manuál
Palivo: nafta Karoserie: liftback
Výkon: 77 kW  Barva: hnědá
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Výbava: 6 rychlostních stupňů, ABS, airbag kolenní, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, autorádio s MP3, centrál dálkový, deaktivace airbagu spo-
lujezdce, dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), dělená zadní sedadla, denní svícení, el. přední okna, el. zrcátka, handsfree, imobilizér, klimatizace, litá kola, loketní opěrka 
přední, malý kožený paket, manuální převodovka, Maxi Dot, metalický lak, mlhovky, nastavitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr, pevná střecha, posilovač řízení, 
stabilizace podvozku (ESP), tempomat, venkovní teploměr, vyhřívaná sedadla, vyhřívaná zrcátka, výškově nastavitelná sedadla, zadní stěrač, záruka

Výbava: ABS, airbag kolenní, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, aut. klimatizace, auto-

rádio s MP3, AUX, CD měnič, CD přehrávač, centrál dálkový, deaktivace airbagu spolujezdce, dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), dělená zadní sedadla, denní svícení, el. 

okna, el. zrcátka, handsfree, imobilizér, indikátor parkování, Isofi x, litá kola, loketní opěrka přední, loketní opěrka zadní, malý kožený paket, manuální převodovka, Maxi 

Dot, metalický lak, mlhovky, multifunkční volant, nastavitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr, pevná střecha, posilovač řízení, stabilizace podvozku (ESP), tažné 

zařízení, tempomat, venkovní teploměr, vyhřívaná sedadla, vyhřívaná zrcátka, výškově nastavitelná sedadla, záruka

Výherce ze Zimní servisní prohlídky v období do 10. 10. 2016-30. 11. 2016 - Poukaz na výměnu oleje: Veronika Čiháková z Vamberka

Výherce ze zakoupených vozů v období od 1. 10. 2016-31. 12. 2016 v Lipovce - Poukaz v ceně 5.000,-Kč na nákup v e-shopu Škoda Auto: 

Adéla Kiselová ze Sopotnice.  VÝHERKYNÍM GRATULUJEME.
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Koncem roku 2016 divize Matrix Windows dokončila společně se stavební fi rmou Matex-Hra-
dec Králové výměnu oken na budově rozvodny Mírovka skupiny ČEZ v Havlíčkově Brodě. Re-
alizaci provázela náročná demontáž původních prvků zakomponovaných do tzv. boletických 
panelů. Celá budova se musela odstrojit až na konstrukci, následně namontovat nová okna 
Gealan 8000. Vše bylo poté nově opláštěno novou fasádou se systémem Kingspan. Na foto-
grafi ích vidíte stav před, mezi a po rekonstrukci.

Windows dokončil výměnu oken 

na energetické rozvodně

12



13



14

Rozloučení s Ing. Martinem Machů

V hotelu Studánka se 22. prosince konalo rozloučení s dlouholetým ředitelem divize Matrix 
Wood Martinem Machů. V modrém salónku se sešli zaměstnanci divize spolu s vedením spo-
lečnosti. Zastupující ředitel Richard Ferkl svému předchůdci předal dar a poděkoval za spolu-
práci v letech minulých.
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Výstavba nové pilnice

Na začátku října loňského roku došlo k pod-

pisu dokumentů, na jejichž základě byla za-

hájena výstavba nové haly pilnice.

Stavba bude patřit mezi nejvýznamnější 
projekty, které středisko v Třebešově zažije.

V  současné době probíhají stavební práce, 
které vykonává společnost Průmstav Náchod 
s.r.o. Jak je vidět na  třetí fotografi i, nejprve 
bylo potřeba odstrojit střechu, aby se potom 
zahájila práce na obvodovém zdivu. 

Vše je cíleno na  zahájení plného provozu 
do konce letošního roku.
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V  čase pozdního adventu se jako tradič-

ně sešli pracovníci společnosti Dřevo-

centrum CZ v  Hotelu Studánka, aby zde 

shrnuli a  společně zhodnotili uplynulý 

rok 2016.
Program setkání byl, jak je již zvykem, 

zahájen školením BOZP a PO, dále proběhla 
profesní školení dle pracovního zařazení. 

Poté všechny přítomné slavnostně při-
vítal generální ředitel Matrix a.s. Ing.  Libor 
Burian, poděkoval za  skvěle odvedenou 
práci v roce 2016, nastínil náš společný směr 
a  cíle pro roky budoucí a  představil nové 
vize a strategie pro další úspěšné roky fun-
gování společnosti Dřevocentrum.

Dřevocentrum CZ Dřevocentrum CZ 

bilancovalo rok 2016 v Hotelu Studánkabilancovalo rok 2016 v Hotelu Studánka



17

Předběžné výsledky jednotlivých skladů 
komentoval výkonný ředitel společnosti Vlas-
timil Chaloupka. Došlo i  na  slavnostní ocenění. 
Titul „Skokan roku“, tzn. sklad s největším mezi-
ročním nárůstem obratu, si odnesl vedoucí pro-
vozovny Mladá Boleslav Petr Krejčí s kolektivem.

Další ocenění za  „Nejproduktivnější provo-
zovnu“ si odnesla paní Šťovíčková a  kolektiv 
pobočky Medlešice. 

Závěrem ofi ciálního programu byla spo-
lečná večeře, hotelová výzdoba v  duchu 
nadcházejících svátků tomu dodala vánoční 
atmosféru.

Dále pak následoval volný program, mož-
nost využití hotelových aktivit, posezení ve vi-
nárně a v neposlední řadě oblíbený bowlingo-
vý turnaj Čechy versus Morava.

Závěrem bych ještě jednou chtěl poděkovat 
všem pracovníkům společnosti Dřevocentrum 
CZ za  skvěle odvedenou práci v  roce 2016 
a  do  nového roku popřát pevné zdraví Vám 
i Vašim rodinám, hodně pracovních ale i osob-
ních úspěchů.  
 Vlastimil Chaloupka

Výkonný ředitel Dřevocentra CZ Vlastimil 
Chaloupka.
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Farma Třebešov pořídila nový traktor

V měsíci listopadu byl Farmou Třebešov s.r.o. zakoupen nový traktor - JOHN DEER 7310R 
o Výkonu 310 koní. Ihned po zakoupení se stroj zapojil do závěrečných podzimních prací 
a bylo zoráno cca 230 ha. Nyní je traktor uskladněn v naší nové hale v Třebešově a čeká na 
začátek jarních prací na polích.
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Naháňka na vysokou zvěř

V revíru Panské pole se 11. prosince 2016 konala naháňka na vysokou zvěř. O den později 
proběhl hon na bažanty v Třebešově. Po oba dva dny zajišťoval Hotel Studánka občerstvení, 
večer na hotelu se oslavila za účasti vážených hostů i Poslední leč.



Jak jste se bavili na Studánce!

Jak šel čas na hotelu v závěru roku? Odlišil 

se pobyt něčím jiným od  předešlých let? 

Jaký byl silvestrovský večer? Potvrdila se 

kvalita tradiční české kuchyně nebo se 

podlehlo tlaku globální kuchyně? Téma 

často diskutované v  předvánočním čase. 

A  příprava se nám opravdu vyplatila! 

Na  tyto otázky nám odpověděl manažer 

hotelu Studánka Luboš Kalous. 

Základním rozhodnutím bylo udržet po-
skytování služeb ve vysokém standardu a za-
chovat tradiční pojetí českých Vánoc. Nabídli 
jsme bohatý doprovodný program, který nám 
zajišťoval tým animátorů pod vedením Matě-
je Nováka. Vánoční, silvestrovské a novoroční 
menu plně splnilo očekávání nejen ubytova-
ným hostům, ale i všem návštěvníkům letovis-
ka ze širokého okolí Rychnova nad Kněžnou.

Ubytovaní hosté se během svého po-
bytu aktivně zapojili do  všech animačních 

programů, které byly připraveny především 
pro děti. Dětskou diskotéku dokázali naši ani-
mátoři šikovně převést v  zábavu pro dospě-
lé, která končila v  ranních hodinách. Různé 
soutěže, jako plavání s kosatkou v hotelovém 
bazénu, sportovní soutěže, tvořivá dílnička 
a nakonec samotná výroba maškarních masek 
předznamenaly úspěšný maškarní Silvestr.

Poslední den v  roce se nad očekávání vy-
dařil. Po návratu hostů z  lyžování či prochá-
zek se všichni začali připravovat na slavnost-
ní večer. Stylový příchod hostů v maškarních 
maskách doprovázel potlesk. Po  uvítání 
a usazení si vzal úvodní slovo ředitel hotelu 
Petr Čermák.

Čtyřchodová večeře byla velice chutná, 
pozdní rautík byl nápaditý, a pod vedením 
šéfkuchaře Martina Pomikálka byl servírován 
s patřičnou péčí. Hosté již v  průběhu večera 
hodnotili a děkovali celému týmu hotelu Stu-
dánka za jeho ochotu a profesionální přístup.
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Samostatnou kapitolou byl večerní dopro-
vodný program, který se proplétal jako nit ce-
lým večerem. Startovalo se diskotékou pro děti, 
nesměla chybět tradiční barmanská show s oh-
nivou kulisou. Dalším překvapením bylo vystou-
pení zpěváků z  celého světa v  podání našich 
animátorů. Předpůlnoční skeč vtipně doplnil 
skvělou atmosféru večera. Ocenění za  nejlep-
ší masku maškarního bálu získal královský pár 
z nedalekého pohádkového zámku za ztvárnění 
postavy krále s královnou. Půlnoční ohňostroj 
zakončil ofi ciální program večera. Volná zába-
va trvala až do ranních hodin. Je pravdou, že 
byli i vytrvalci, kteří si prodloužili silvestrovskou 
oslavu přes Nový rok. Jako jeden z mála hotelů 
jsme nabídli hostům konzumaci vybraných ná-
pojů formou all inclusive.

Děkujeme všem našim hostům, 

Váš hotelový tým

Dovolím si všem našim bývalým, 
stávajícím i budoucím hostům 

včetně spolupracujících 
společností poděkovat 

za zachování přízně.

ředitel hotelu Studánka 
Petr Čermák
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Rychnov nad Kněžnou

Hotel STUDÁNKA****, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kn , ká republika
Recepce tel.: +420 494 389 200, E-mail: recepce@hotelstudanka.cz, www.hotelstudanka.cz

v pátek 13. ledna 2017
od 20 hodin

Kongresový sál
SPOLE T

Waltz, v step, tango, polka, cha-cha, jive, rumba, samba, coun
Hudba Mirek NOVOTNÝ

Vs v .

T
na Studánce

2222



Rychnov nad Kněžnou

Hotel STUDÁNKA****, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kn , ká republika
Recepce tel.: +420 494 389 200, E-mail: recepce@hotelstudanka.cz, www.hotelstudanka.cz

v pátek 10. února 2017
od 20 hodin

Kongresový sál
SPOLE T

Waltz, v step, tango, polka, cha-cha, jive, rumba, samba, coun
Hudba Mirek NOVOTNÝ

Vs v .

T
na Studánce
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Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let. 

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

Společenská kronika

naši oslavenci v lednu 2017

Bielesz Jaroslav DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Částková Šárka DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Dvořák Antonín divize WOOD, Třebechovice p. O.

Ferkl Richard divize WOOD, Třebešov

Frišová Veronika MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka

Grund Pavel Farma Třebešov s.r.o.

Homola Lubomír divize WOOD, Třebešov

Honsnejman Pavel divize WINDOWS, Lipovka

Hrnčíř Tomáš divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Chvojka Aleš divize AUTOMOTIVE, Třebešov

Jungová Monika MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka

Konvalina Martin divize WINDOWS, Lipovka

Krčmář Jarmil DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Mára Stanislav divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Marková Hana Farma Třebešov s.r.o.

Penkina Lidiya MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka

Ptáček Tomáš divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Ringel Josef DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Rohlová Iveta DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Štěpánek Milan divize WOOD, Třebešov

Trybulová Jana divize SPRÁVA, Třebešov

Valenta Jiří divize WINDOWS, Lipovka

Vodáková Andrea divize AUTOMOTIVE, Třebešov

Voráček Martin DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Vyleťal Václav DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.


