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Specialista na modřín a dub

PILA TŘEBEŠOV
wood.matrix-as.cz

Modřínové dřevo je tradičně velmi oblíbeným materiálem 
v interiéru i exteriéru. Přírodní materiály na nás působí 
velice pozitivně - snad kvůli tomu, že jsme často od 
přírody odtrženi a přítomnost dřeva nám tento deficit 
vynahrazuje. Jedním ze způsobů, jak dostat dřevo do 
naší blízkosti jsou modřínová terasová prkna. Hodí se 
prakticky všude, snadno se montují a jednoduše udržují.

Naše divize WOOD přišla na jarní sezónu s novinkou 
modřínové terasy s obchodním označením EASY v 
rozměru 24 x 136 mm, která díky rozměru je levnější 
varianta vyráběné terasy 28 x 125-140 mm.

Pro venkovní použití jsme na jarní sezónu připravili také 
fasádní obklad Rhombus EKO v rozměru 19 x 120 mm. 
Na obklad domu se modřín hodí zvláště proto, že má 
vysoký obsah pryskyřice taninu, díky které snadněji 
odolá i v podmínkách, kde jiná dřeva podlehnou hnilobě 
nebo invazi hmyzu.

Modřínové terasy EASY

Fasádní obklad Rhombus EKO
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Téma čísla: 4Situace dřevařského trhu 
se každým rokem mění
Nejstarší divize holdingu MATRIX prošla v posledních letech vý-
raznou proměnou. Středisko Třebešov se pyšní novou pilnicí, 
která patří mezi nejmodernější provozy svého druhu v Evropě. 
Rozvoj dřevařského provozu ale neustává, spíše naopak.
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Československa na Studánce
Letovisko Studánka je neodmyslitelně spojeno s bohatou historií 
místa, na kterém bylo postaveno. Hotel byl hojně navštěvován 
už za první republiky, od jejíhož vzniku si v říjnu připomeneme 
sto let. Kolektiv hotelu proto připravil slavnostní akci, během 
které se vysadí národní strom lípa a odehraje se divadlo Staré 
pověsti české.

Společnost MATRIX, a.s. úspěšně podniká v mnoha oblastech a má 
až neuvěřitelně široký záběr. Na neobvyklý název společnosti, růz-
norodé aktivity i práci v Řádu svatého Huberta se majitele Ing. Libo-
ra Buriana, MBA, ptala Eva Popová, ředitelka pobočky společnosti 
OK Group v Hradci Králové.

O holdingu MATRIX  
s Ing. Liborem Burianem

Vážení čtenáři letního dvojčísla MATRIX Info,

v tomto prázdninovém vydání vám umožní-
me blíže nahlédnout do života divize MATRIX 
Wood. Představíme nové kolegy a seznámíme 
vás s jejich každodenní prací. Přečtěte si také  
o nových produktech, o které rozšiřujeme naše 
výrobní portfolio v souvislosti s probíhající  
a plánovanou investiční výstavbou na středisku 
Třebešov.

Dále se dozvíte novinky z trhu s dřevní hmo-
tou a se stavebním řezivem, které vyrábíme jak 
pro vlastní výrobu, tak pro naše tradiční zahra-
niční partnery.

Jsem velice rád, že po roce odstávky pilař-
ské výroby v Třebešově se nám během prvního 
pololetí roku 2018 podařilo opět vrátit společ-
nosti MATRIX respekt u dřevařské a lesnické 
veřejnosti.

Závěrem bych vám všem chtěl popřát klid-
nou nadcházející dovolenou prožitou se svými 
blízkými tam, kde to máte nejraději.
 
 Vlastimil Chaloupka

MATRIX Automotive 
začal dodávat 
pro letecký průmysl
Už téměř šestadvacet let je se značkou MATRIX spojena osoba 
Jaroslava Švarce, ředitele divize Automotive. Rodák z Třebešova 
nastoupil 1. 11. 1992 a začal postupně budovat divizi, která je 
nyní jedničkou na česko-slovenském trhu s brousicími a lepicími 
systémy pro dopravní průmysl. Posledním úspěchem Automoti-
vu je první zakázka pro letecký průmysl. Více nám pověděl ředitel 
Švarc, který přiblížil i další podrobnosti ze života své divize.
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Divize Wood neustále 
přichází s novými nápady
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Nejstarší divize holdingu MATRIX prošla 
v posledních letech výraznou proměnou. 
Středisko Třebešov se pyšní novou pilnicí, 
která patří mezi nejmodernější provozy 
svého druhu v Evropě. Rozvoj dřevařské-
ho provozu ale neustává, spíše naopak. 
Divizi Wood se daří navyšovat objem zpra-
cované dřevní hmoty, a to i přes nepřízni-
vou situaci, která v dřevařském průmyslu 
nyní panuje.

„Situace na dřevařském trhu se mění každý 
rok. Ovlivňuje ji hodně faktorů, ať už klima-
tických nebo politických. V letošním roce je 
to hlavně kůrovcová kalamita, která postih-
la nejvíce oblast horského pásma Jeseníků  
a postupně se vlivem teplého a suchého po-
časí šíří dále,“ upozornil ředitel divize Wood 
Vlastimil Chaloupka.

Následkem kalamity je na trhu se dřevem 
přetlak nabídky kůrovcové dřevní hmoty  
a téměř úplně chybí kvalitní, čerstvá smrko-
vá hmota. Vlivem zpracování dřeva z kala-
mitních oblastí se také omezila těžba jiných 
dřevin, kterých je na trhu výrazně méně. Pro 
MATRIX Wood, který se zaměřuje na zpraco-
vání modřínu a dubu, není tato situace vůbec 
příznivá. I přesto se v Třebešově daří zásobit 
pilařské provozy dostatkem dřevní hmoty.  
A to dokonce tak dobře, že se aktuálně při-
pravuje na nové pilnici dvousměnný provoz.

Navýšení výrobní kapacity umožní divizi 
Wood do výrobního programu zařadit také 
pořez smrkové dřevní hmoty. Z něho vyrábě-

né stavební řezivo je z valné většiny distribu-
ováno na trh prostřednictvím obchodní sítě 
Dřevocentrum CZ, která patří do holdingu 
MATRIX.

Ovšem nejen řezivo dělá ekonomiku pi-
lařského provozu. Nesmíme zapomínat ani 
na vedlejší produkty, které při pořezu dřevní 
hmoty vznikají a ještě v nedávné minulosti 
bylo jejich využití zanedbáváno. Dnes se bez 
prodeje štěpky pro papírenský průmysl, pilin 
pro výrobu briket a pelet a kůry pro zahradní 
substráty a mulče neobejde žádný pilařský 
provoz. 

Uplynulé dva roky byly na středisku Třebe-
šov ve znamení budování nových výrobních 
prostor v čele s objektem pilnice. Nyní jsou 
v plném proudu práce na výstavbě sušicích 
komor, o jejichž kapacitách jsme informova-
li v minulém vydání MATRIX Info. Celý kom-
plex sušáren včetně zpevnění ploch by měl 
být dokončen v době celozávodní dovolené.  
V této době budou navíc probíhat dokončo-
vací práce na komunikacích. V průběhu pod-
zimních měsíců bude v Třebešově také insta-
lován nový záložní kotel pro vytápění celého 
střediska a navíc bude postavena skladovací 
hala pro sušené řezivo. Ta bude schopna po-
jmout dostatečnou zásobu řeziva pro další 
zpracování na hoblovaný program.

Ve výrobě hoblovaného programu se di-
vizi Wood během prvního pololetí podařila 
výrazně zvednout produkce v modřínových 
výrobcích. Tento úspěch umožňuje zavádět 

Divize MATRIX Wood 
navyšuje výrobní kapacity

Navýšení výrobní kapacity umožní divizi Wood do výrobního programu zařadit také pořez 
smrkové dřevní hmoty. Z něho vyráběné stavební řezivo je z valné většiny distribuováno 
na trh prostřednictvím obchodní sítě Dřevocentrum CZ, která patří do holdingu MATRIX.

Situace dřevařského 
trhu se každým 
rokem mění



MATRIX INFO | 6

MATRIX INFO | téma čísla

do výroby stále nové produkty pro rozšíření nabídky, a to  
i ve dřevině smrk, která je na trhu stále nejžádanější. O no-
vých produktech, které postupně MATRIX Wood zařazuje 
do výrobního programu čtenáře MATRIX Info pravidelně 
informujeme. Jen pro zopakování, jsou to například hob-
lovaná prkna 19x100, hoblované latě 40x60 nebo palub-
ky v profilaci klasik 19x121 a 19x146. 

„Jsem rád, že se nám s celým kolektivem spolupra-
covníků divize Wood daří vrátit pilu v Třebešově opět do 

povědomí dřevařské veřejnosti a že si na tomto trhu zís-
káváme opět respekt a autoritu,“ dodal závěrem ředitel 
Chaloupka.

MATRIX Wood připravil pro zájemce prohlídku dřevař-
ského provozu v Třebešově. Novou pilnici a další části 
střediska Třebešov můžete přijít navštívit 25. srpna od 
9.00 hodin.

Akce je součástí dožínkových oslav Farmy Třebešov.

Na nových sušárnách se pilně pracuje.

Přijďte na prohlídku 
nové pilnice v Třebešově
Novou pilnici a další části střediska Třebešov můžete přijít navštívit 

25. srpna od 9.00 hodin.

Akce je součástí dožínkových oslav Farmy Třebešov.
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Prošel všemi pozicemi  
provozu nové pilnice

Ing. Lukáš Hlaváček si nejprve vyzkoušel 
dělnické pozice, nyní pracuje jako vedoucí hoblárny.

Nový vedoucí hoblárny 
má dřevařství v krvi

MATRIX INFO | wood

Podle vašeho životopisu je zřejmé, že máte ke dře-
vu velmi blízko, takže jste v divizi MATRIX Wood na 
správném místě. Máte ale už nějaké předchozí pracov-
ní zkušenosti?

„MATRIX je sice mým prvním zaměstnáním, ale dříve 
jsem při škole chodil na různé brigády. Během nich jsem 
také pracoval se dřevem, takže lze říci, že se jedná o můj 
obor. Vyráběl jsem dřevěný nábytek, různé pergoly, pří-
střešky a posezení pro horské penziony, interiérová scho-
diště a různý další nábytek.“

Máte ke dřevu vztah od dětství?
„Truhlařil už můj pradědeček, takže ke dřevu máme  

v rodině skutečně dlouhodobý vztah.“

Jak dlouho už pro MATRIX vlastně pracujete?
„V divizi Wood pracuji od září roku 2017. Nastoupil jsem 

při zahájení provozu nové pilnice a jako dělník jsem si pro-
šel všemi pozicemi zdejšího provozu. Rovnal jsem dřevo, 
obsluhoval rozmítačku, katr nebo pásovou pilu.“

Jinými slovy jste si udělal kolečko po dělnických pozi-
cích a nyní jste postoupil výše.

„Ano, poslední měsíc pracuji jako vedoucí hoblované-
ho a lepeného programu. Mou náplní je chod hoblárny, 
na kterou dostáváme materiál nařezaný na požadované 
rozměry a vysušený na určitou vlhkost. Výstupem pak jsou 
hotové produkty, jako palubky, podlahovky apod.“

Přišla divize Wood v poslední době s nějakou novin-
kou, o kterou byste se chtěl se čtenáři podělit?

„První mě napadne dvousměnný provoz, který v Třebe-
šově zatím ještě nikdy nefungoval. Díky tomu přišlo pět 
nových zaměstnanců z Ukrajiny. Do budoucna potom plá-
nujeme nabírání dalších lidí.“ 

Můžete nám závěrem říci pár drobností ze svého sou-
kromého života?

„Jsem svobodný a ve volném čase se věnuji motokro-
su. Zabývám se také rostlinnou výrobou, pěstuji meruňky  
a brambory.“

Novým vedoucím hoblovaného a lepeného programu 
divize MATRIX Wood se stal Ing. Lukáš Hlaváček z Hři-
bin. Absolvent Fakulty lesnické a dřevařské na České 
zemědělské univerzitě v Praze a vyučený truhlář má 
práci se dřevem v krvi. Jak sám říká, MATRIX je pro 
něj nejbližší firma, ve které může dělat svůj vysně-
ný obor a navíc pracovat na nejmodernější pilnici 
ve střední Evropě.
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Dubové dřevo v exteriéru 
a jeho budoucnost

Dubové dřevo je mezi našimi domácími dřevinami 
velmi specifické. Jedná se o dřevo s tmavší jádrovou 
částí, které má mezi běžně dostupnými dřevinami nej-
vyšší odolnost vůči dřevokazným houbám a odolává  
i ataku dřevokazným hmyzem.

Na druhou stranu je problematická jeho povrchová 
úprava v exteriéru, kde vlivem povětrnosti většina nátě-
rů rychle degraduje, praská a loupe se. Je to dáno jednak 
vysokým obsahem tříslovin a také specifickou strukturou s 
velkými otevřenými cévami, které brání možnosti nanese-
ní rovnoměrného nátěrového filmu. 

Nepříjemnou vlastností dubu je skutečnost, pokud 
dojde k vymývání tříslovin dešťovou vodou, může dojít  
k zbarvení a znečištění okolí zabudovaného dubového 
dřeva hnědými fleky a skvrnami.

Na jedné straně je u dubu vysoká odolnost vůči hnilobě 
bez jakékoliv chemické ochranné impregnace, na straně 
druhé jsou zde problémy se zachováním původního vzhle-
du. Otázka tedy zní: „Co s tím?“

Touto otázkou se MATRIX a.s., který je producentem 
dubového řeziva a výrobků pro exteriérové použití, začal 
zabývat ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou 
České zemědělské univerzity v Praze a v rámci projektu 
dotovaného Technologickou agenturou České republiky 
(TAČR) se rozhodl prozkoumat možnosti kvalitní povrcho-
vé úpravy dubového dřeva v exteriérových podmínkách. 

Záměrem projektu jsou nátěry, které dlouhodobě co nej-
více zachovávají původní barvu a kresbu dřeva. Zkoumány 
jsou možnosti transparentních povrchových úprav, a také 
lehce pigmentovaných v odstínu dubu. Na základě rozsáh-
lých testů v Dřevařském pavilonu FLD za použití metod 

urychleného stárnutí a přirozeného stárnutí byly vybrány  
a také vyvinuty nátěrové systémy, které dokáží relativně 
dlouhou dobu bez údržby zachovávat přirozený vzhled 
dubového dřeva v exteriéru. 

   

Testy také prokázaly, že nátěry, které se osvědčují na ji-
ných druzích dřeva, podléhají v některých případech velice 
rychle degradacím na dřevě dubovém. Výsledky testování 
a doporučení z nich vyplývající vedly k podání Užitného 
vzoru na Patentovém úřadě ČR a jsou majetkem a know-
-how ČZU a společnosti MATRIX a.s., která je může využít  
v praktické činnosti pro své klienty a zákazníky.

Pevně věříme, že výsledky tohoto projektu a získané 
poznatky povedou k širšímu využití dubového dřeva v ČR, 
které se svojí trvanlivostí vyrovná a někdy i předčí dová-
žené tropické druhy dřeva. Další výhodou je to, že to má 
potenciálně příznivé ekologické dopady (prevence kácení 
deštných pralesů, plantážního pěstění, dovoz z velkých 
vzdáleností) a navíc se jedná o domácí zdroj suroviny, pod-
poru domácí druhostupňové výroby a přidané hodnoty při 
zpracování kulatiny, která se jinak stává pouze vývozním 
artiklem.  

Další informace a závěry tohoto projektu (vč. odpovědi 
na otázku „Jak správně ošetřit dub v exteriéru“) naleznete 
v dalších článcích našeho časopisu, jakmile budou veškeré 
testy dokončeny a informace tak budeme moci zveřejnit.

Za ČZU: Doc. Ing. Miloš Pánek, Ph.D.
Za MATRIX, a.s.: Ing. Jakub Kaloč
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Střelnice v Česticích každý rok ožije závody O pohár generální-
ho ředitele MATRIX, a.s. Tradice nebyla porušena ani letos, kdy 
se soutěžilo v loveckém trojboji (lovecké kolo, trap a lovecký 
parkúr). Akce se uskutečnila 15. června a střelci se mohli tě-
šit na hodnotné ceny. K jídlu byl připraven grilovaný divočák. 
Vítězem střeleckých závodů se stal Bc. Ondřej Valenda, DiS 
z Lesního družstva Vysoké Chvojno, druhý skončil Václav Sa-
mek pracující v Truhlářství Samek. Bronzový stupínek potom 
obsadil ředitel Farmy Třebešov Pavel Grund. Jedinou účastnicí 
závodu byla Ing. Lenka Martínková, vedoucí oddělení odbytu 
společnosti KRNAP.

Dlouholetý pracovník společnosti MATRIX Martin Hájek 
převzal nového pomocníka do terénu. Pro vůz Škoda Ka-
roq si dojel do Autocentra MATRIX v Lipovce. Automobil 
má motorizaci 2 litry diesel a pohon 4x4. Divize Wood ho 
bude využívat pro oblast nákupu kulatiny. 

Přejeme hodně šťastně ujetých kilometrů bez nehod.

MATRIX pořádal 
v Česticích tradiční 
střelecké závody

Divize Wood má nového 
pomocníka pro nákup 
kulatiny

Na výstavu Myslivost a lesnictví na Žambersku zapůjčil Ing. Li-
bor Burian hned několik exponátů. Například preparát med-
věda hnědého, preparát kamzíka horského, vábničku na jeleny 
a další. Výstava se koná v Městském muzeu Žamberk od 17. 
června do 29. srpna 2018. Na obrázku vidíte kurátora výstavy 
Mgr. Jindřicha Žáka.

Výstava Myslivost 
a lesnictví na Žambersku
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O holdingu MATRIX 
s Ing. Liborem Burianem

Společnost MATRIX, a.s. úspěšně podniká v mnoha ob-
lastech a má až neuvěřitelně široký záběr. Na neobvyk-
lý název společnosti, různorodé aktivity i práci v Řádu 
svatého Huberta se majitele Ing. Libora Buriana, MBA, 
ptala Eva Popová, ředitelka pobočky společnosti OK 
Group v Hradci Králové, která společně se svými kolegy 
pro MATRIX a jeho dceřiné společnosti zajišťuje správu 
pojištění.

Pane řediteli, snažila jsem se prostudovat význam slova 
MATRIX a zjistila, že je tento anglický výraz do češtiny 
téměř nepřeložitelný a má neobvykle mnoho významů. 
Wikipedie okamžitě upozorní na kultovní sci-fi film 
MATRIX z roku 1999 a nabídne mnohé další významy: 
matrice, tržní uspořádání společnosti, iluze 3D reality, 
morfogenetické pole lidstva a mnohé jiné. Co znamená 
slovo MATRIX pro vás a proč jste se rozhodl takto po-
jmenovat svoji společnost?

„Když jsem se v prosinci roku 1991 zabýval myšlenkou za-
ložení soukromé společnosti, tak jsem samozřejmě přemýš-
lel i o tom, jaký dát společnosti název. A chtěl jsem, aby ten 
název měl opravdu smysl a hlavně, aby to byl název, který 
bude lahodit uchu i v anglosaském prostředí. A najednou 
jsem objevil pojem MATRIX – formát, matice, vzor, v lati-
ně znamená mater (matka), to všechno se mi zdálo velmi 
výstižné, líbilo se mi to a tak jsme právě tento název přijali 
za název naší společnosti. A byli jsme v tu dobu v Čechách 
skutečně první.“

Jak už bylo řečeno, vaše společnost působí v několika 
zcela odlišných oborech. Můžete je našim čtenářům ale-
spoň stručně přiblížit?

„MATRIX je firma holdingového uspořádání a od počát-
ku svého založení (tj. 12. 12. 1991) se rozrostla na 4 divize, 
a to 2 divize výrobní a 2 divize obchodní. Divize WOOD se 
zabývá a specializuje na zpracování modřínu a dubu. Z těch-
to dvou nádherných dřevin vyrábíme např. podlahy, lamely, 
obkladové materiály vnitřní i vnější, tzv. zahradní programy 
a mnoho dalších výrobků, které exportujeme hlavně do 
oblasti Beneluxu a samozřejmě umisťujeme i na náš český  
a středoevropský trh. Další výrobní divize působí pod ná-
zvem WINDOWS a vyrábí tzv. eurookna, a to dřevěná, 
plastová i hliníková a zkráceně řečeno: jsme schopni zavřít 
všechny druhy stavebních otvorů. Dále máme 2 obchodní 
divize, ve kterých jsme se zaměřili na auta. Jedná se o divize 
AUTOMOTIVE a AUTOCENTRUM. První z nich se soustřeďu-
je na dodávky brousicích a lepicích systémů pro automobi-
lový průmysl a distribuuje výrobky významných značek, jako 
jsou DOW Automotive, Dynabrade a 3M. Co se týká divize 
AUTOCENTRUM, tak je nutné zmínit, že se zde v Třebešově 
nacházíme u Rychnova nad Kněžnou a v naší bezprostřed-
ní blízkosti je závod ŠKODA AUTO Kvasiny a i my značku 
ŠKODA v našem autorizovaném salonu zastupujeme. Toto 
jsou 4 základní divize. Dále však do našeho holdingu patří 
společnost DŘEVOCENTRUM CZ. Jedná se o velkoobchodní 
organizaci, která nabízí řezivo, velkoplošné materiály, pří-
slušenství pro tesaře a truhláře. Další naší aktivitou je ho-
teliérství, a to hlavně letovisko Studánka, penzion Rozárka 
v Kvasinách, penzion U Lišáka a ubytovací zařízení pro naše 
zaměstnance.“

Společnost OK GROUP je – stejně jako MATRIX, a.s. – 
ryze česká společnost, která je lídrem makléřského 
pojistného trhu v oblasti pojištění zemědělství. Vaše 
společnost podniká i v této oblasti, můžete nám k tomu 
říci něco bližšího?

„Ano, podnikáme i v zemědělství, a to prostřednictvím 
společnosti Farma Třebešov. K zemědělství mám poměrně 
blízko, protože jsem absolventem České zemědělské uni-
verzity v Praze na Suchdole a pracoval jsem v ZD Černíko-
vice. Zemědělství je tedy pro mě osobně srdeční záležitostí  
a velmi rád jsem se k němu opět vrátil. Přes počáteční pro-
blémy, a to hlavně se zahájením zemědělské prvovýroby, 
jsme se již na trhu prosadili a nyní obděláváme více než 760 
ha půdy. V rámci této společnosti tedy provozujeme rostlin-
nou výrobu a připravujeme se na zahájení živočišné výroby. 
Jako mezistupeň jsme vybudovali zvěřinový závod.“

Přesně k tomu směřuje moje další otázka, a to, zda sou-
visí vaše vášeň pro myslivost s výrobou masných výrob-
ků ze zvěřiny?

„Ano, samozřejmě. Vztahy v myslivosti jsou o důvěře, je 
to podobné jako v zemědělské prvovýrobě. Trvalo mož-
ná rok nebo dva než jsme se prosadili, ale dnes už nemá-
me nouzi o nabízenou zvěřinu. Specializujeme se na výkup 
zvěřiny z volných honiteb Orlických hor a Podorlicka a nyní 
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již vykupujeme zvěřinu z více než 40 mysliveckých společ-
ností! Jakožto zvěřinový závod jsme pod stálou kontrolou 
státní veterinární správy, kde je denní dohled veterináře při 
bourání. Ze zvěřiny vyrábíme mnoho druhů paštik, klobásy, 
salámy a nově nabízíme i steaky. Takže pokud si chcete udě-
lat opravdu skvělou zahradní slavnost, jsme schopni na za-
kázku připravit jelení steaky – namarinované a uzavřené ve 
vakuové folii si je, po telefonické objednávce před oslavou  
v přesném počtu dle hostů, vyzvednete a věřte, že po 4 mi-
nutách na kameni nebo uhlí potvrdíte naše farmářské mo- 
tto: „TO NEJLEPŠÍ Z ORLICKÝCH HOR“.“

K vašim dalším zájmům patří také sběratelství veterá-
nů. Jaké máte favority, popř. Favority a kdo vás k myš-
lence sběratelství přivedl?

„Jak už bylo řečeno, působíme v blízkosti Kvasin a jsme 
hrdí „škodováci“. Proto také tuto značku zastupujeme (viz 
AUTOCENTRUM) a postupně jsme rozšířili i sbírku veterá-
nů, a to pouze těch, které byly vyrobeny přímo v Kvasinách. 
Takže nyní jich máme 14, vyrobených v letech 1930–1990, 
mezi nimi je samozřejmě i Favorit. Já sám jsem si Favorita 
jako mladý chlapec v roce 1989 také koupil, to byla tehdy 
bomba! Měl jsem ho v červené barvě s bílým potahem (be-
ránkem) a na toho Favorita jsem 
vlastně „uhnal“ svoji manželku, tak-
že moje rodinná historie je spjatá se 
škodovkou.“

Důležité události v životě vaší 
společnosti doprovází také ko-
nání bohoslužeb za účasti jeho 
excelence Dominika Duky. Naše 
společnost má tu čest již mnoho 
let římskokatolickou církev za-
stupovat a já s kolegy zajišťuji 
pojistné zájmy biskupství králo-
véhradeckého. Tuto zkušenost 
považuji, pro mě osobně, za velmi zajímavou. Můžete, 
prosím, pohovořit o vaší spolupráci s církví?

„Začnu trochu zeširoka: jak jsem již uvedl, mým velkým 
koníčkem je myslivost – ve svých 18 letech jsem získal lo-
vecký lístek. Za vyvrcholení mé „myslivecké cesty“ jsem 
považoval státi se členem řádu Svatého Huberta. Vstupem 
do tohoto řádu, s více než 300letou historií, jsem si nejen 
zopakoval své myslivecké znalosti, ale začal jsem kultivovat 
i svůj názor na společnost, na život, na svět. V řádu se po-
tkávám s mnoha osobnostmi, zúčastňuji se zajímavých spo-
lečenských a kulturních akcí, které, jak se domnívám, kaž-
dého rozumného člověka obohatí. Já osobně v řádu pracuji 
jako komtur Orlické komendy a jsem mistrem Řádu svatého 
Huberta. Při své práci v tomto řádu jsem měl také tu čest 
poznat arcibiskupa pražského, kardinála českého, Dominika 
Duku, a to již na Biskupství v Hradci Králové a od té doby 
mám možnost s ním spolupracovat. Letos v dubnu jsem 
panu kardinálovi pogratuloval k 75. narozeninám a předal 
mu malovanou dřevořezbu vyrobenou výtvarnicí Jarmilou 
Haldovou zde ze Sedloňova.“

Ovlivnila vaše práce v Řádu svatého Huberta a setkává-
ní se s panem kardinálem vaše vnímání světa?

„Ano, myslím si, že od počátku živelného „raného“ kapita-
lismu v 90. letech jsme se již dostali ke kapitalismu „sociálně 

odpovědnému“. Podle mého názoru by každá úspěšná firma 
měla díl svého úspěchu investovat zpět do svého regionu. 
Ve stejném duchu pracujeme i my ve společnosti MATRIX  
a dlouhodobě podporujeme obec Třebešov – například 
jsme významně finančně pomohli s přestavbou místního 
společenského sálu, sportovního areálu a chodníků. Dále 
podporujeme sbory dobrovolných hasičů, protože hasičský 
sport mládeže a hasičská vzájemnost je zde velice živá. Před 
15 lety jsme také založili a provozujeme malou jazykovou 
školu, která je pro děti z okolí zdarma. Ještě bych chtěl 
říci, že jsme hrdí na to, že jsme česká firma a podporujeme 
české vlastenectví. V roce 2015 jsme oslavili 600 let výro-
čí upálení mistra Jana Husa a tak jsem se rozhodl iniciovat  
a financovat počin, který by Husa trvale připomínal dalším 
generacím. Na Betlémské kapli v Praze bylo realizováno 
„sluneční graffiti“, kde jsou slova „ZA PRAVDU“ psána slu-
nečními paprsky procházejícími kovovými destičkami. Stej-
né dílo (v německém překladu) vzniklo i v Kostnici, tzn. na 
místech, kde Jan Hus působil. Dále bych rád připomenul, 
že budeme letos slavit 100 let od založení Československa, 
proto jsme opět společně s Obecním úřadem Třebešov ini-
ciovali stavbu pomníku, který bude slavnostně odhalen dne 
30. září 2018.“

Spolupráce našich společností 
je dlouholetá, započala již v roce 
2002, kdy mí předchůdci vaší spo-
lečnosti zajišťovali servis při vý-
běru pojistitelů i při pojistných 
událostech. Za uplynulých 16 let 
se mnohé změnilo, pojistný trh  
i naše společnosti se intenzivně 
vyvíjejí. Jaký je váš vztah k pojiš-
tění a utkvěla vám v paměti něja-
ká zajímavá pojistná událost?

„K tomu, že spolupracujeme již 
od roku 2002 vám, paní ředitelko, 

gratuluji a zároveň děkuji uskupení OK HOLDING za tuto 
spolupráci. Protože tak, jak jsme možná firmou úspěšnou, 
tak jsme i firmou náročnou. A i na poli pojištění si děláme 
každé 2–3 roky vnitřní audity v rámci obslužnosti, zajištění a 
výběru pojišťoven. A „Ókáčko“ to dělá opravdu dobře, když 
tato spolupráce tak dlouho vydržela. Mohu potvrdit, že 
pojištění s „Ókáčkem“ je pro nás velmi příjemná záležitost, 
protože se to chová úplně stejně jako se zdravým srdcem. 
Víte, jak se pozná zdravé srdce? Tak, že člověk ani neví, že 
ho má. Až v momentě, kdy se o něj starat musíte, tak je něco 
v nepořádku. A stejně se to u nás chová s pojištěním, to 
znamená, že řešení pojistných událostí probíhá tak, že nás 
srdce nebolí. Co se týká pojistných událostí, tak nelze za-
pomenout na devastující požár našeho objektu v Mokrém, 
a i díky pojištění se nám podařilo tuto tragickou událost vel-
mi rychle vyřešit.“

Pane řediteli, děkujeme za milá slova, za příjemný 
rozhovor a skvělé focení ve stylu filmu MATRIX a pře-
ji Vám srdečně, ať se vám práce daří a jedno z vašich 
hesel: „MATRIX – jediná stálice na vlnách rozbouřené 
ekonomiky!“ platí nadále.

Autor: 
Eva Popová, ředitelka pobočky OK Group Hradec Králové



MATRIX INFO | 12

MATRIX INFO | automotive

Automotive má nového 
zákazníka – Airbus 320

MATRIX Automotive začal  
dodávat pro letecký průmysl

ných položek. Jedná se o tekutá lepidla, oboustranné 
pásky a různá brusiva. Produkty využije společnost  vyrá-
bějící komponenty pro Airbus 320.“

V leteckém průmyslu jste zatím žádné klienty nemě-
li, je to tak?

„Ano, do leteckého průmyslu jsme zatím ještě žádnou 
smlouvu tohoto rozměru a délky trvání nepodepsali. 
Domlouvání celé zakázky bylo spojené se třídenním au-
ditem. Přijel Belgičan, Francouz a Čech a důkladně se se-
známili se všemi našimi systémy a procesy.“

Významný kontrakt je vyvrcholením více než čtvrt 
století soustavné práce, která začala už v roce 1992. 
Můžete v krátkosti zavzpomínat na pionýrské doby 
MATRIX Automotive?

„Tehdy jsem dostal první katalog brusného nářadí Dy-
nabrade a rozhodli jsme se tuto značku zastupovat pro 
český a slovenský trh. Vzápětí jsme začali hledat vhodné-
ho dodavatele brusiv. Měli jsme totiž nástroj, ale už jsme 
neměli vhodná brusiva. Vybírali jsme z celé řady světo-
vých dodavatelů a jako nejlepší nám nakonec vyšla spo-
lečnost 3M, která je dnes jedním z našich největších do-
davatelů. Po dvou až třech letech jsme nářadí a brusivo 
spojili a dodávali jsme je jako jednotný systém. Dnes už 
dodáváme do automobilového a dopravního průmyslu. 
Naše výrobky ale najdete také v dřevozpracujícím prů-
myslu, v průmyslu zpracování oceli, nerezu, skla, oceli, 
umělých hmot i kompozitů.“

V čem spočívá výjimečnost společnosti 3M?
„Na 3M se mi mimo jiné líbí jejich více než stoletá his-

torie se zajímavých příběhem. Zakladatelé společnosti 
začali těžit v Minnesotě křemík a z něho jako vůbec první 
firma na světě vyráběli brusivo. Jsou tedy skutečně první 
na světě, kdo něco podobného začal produkovat. Největ-
ší předností 3M je kvalita a inovace, protože dělají i jemné 
materiály na laky a sklo. Ty musí být velmi jemně filtro-
vané a sortírované, aby měly výkon, ale dané materiály 
nepoškrábaly.“

3M ale nebyla první společnost, se kterou MATRIX 
Automotive začal spolupracovat...

„Úplný začátek Automotivu byl spojen s německou 
firmou Kächele, což je tradiční výrobce pracovních kom-
binéz, rukavic a ochranných pomůcek. S nimi jsme roku 
1993 v hotelu v Dlouhé Vsi připravili první konferenci, na 
které majitel Wolfgang Kächele prezentoval své produk-
ty. Na základě těchto informací jsme začali hledat prů-
myslové zákazníky, kterým bychom tyto produkty uká-
zali a prodali. Nutno dodat, že zkušenosti s prodejem 
byly v první polovině 90. let velmi malé a slovo marke-
ting neexistovalo.“

Už téměř šestadvacet let je se značkou MATRIX spo-
jena osoba Jaroslava Švarce, ředitele divize Automo-
tive. Rodák z Třebešova nastoupil 1. 11. 1992 a začal 
postupně budovat divizi, která je nyní jedničkou na 
česko-slovenském trhu s brousicími a lepicími sys-
témy pro dopravní průmysl. Posledním úspěchem 
Automotivu je první zakázka pro letecký průmysl. 
Více nám pověděl ředitel Švarc, který přiblížil i další 
podrobnosti ze života své divize.

MATRIX Automotive získal premiérovou zakázku pro 
letecký průmysl. Co a kam budete dodávat?

„Jedná se o největší úspěch našeho týmu za poslední 
dobu. Podepsali jsme kontrakt pro letadla Airbus 320, 
pro která budeme po dobu osmi let dodávat mnoho růz-
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Dnes už konference, které MATRIX Automotive po-
řádá, ale vypadají zcela jinak. Kdy bude ta nejbližší?

„Právě jsme ve fázi příprav na konferenci, která se 
uskuteční v hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou 
12. a 13. září tohoto roku. Během ní chceme prezento-
vat stálým, ale i potencionálním zákazníků, kterých bude 
více než 200, současnou aktivitu MATRIX Automotive. 
Stále se řídíme heslem „Pro broušení a lepení dodáváme 
řešení“. Jinými slovy naše portfolio zahrnuje vše v oblasti 
brusných a lepicích systémů pro dopravní průmysl v Če-
chách a na Slovensku. Konference se zúčastní i naši zahra-
niční dodavatelé, ti budou prezentovat nejnovější trendy 
v oblasti těchto technologií.“

Je tato konference v České republice jediná svého 
druhu?

„Přesně tak. Specifikum konference navíc spočívá  
v tom, že je celá zaměřena na přípravu a lepení různých 
povrchů. Nejprve začneme úpravou povrchů, broušením, 
leštěním a dále mechanickým a chemickým čištěním po-
vrchu. Pak budeme pokračovat přípravou materiálů před 
lepením a skončíme samotným lepením.“

Jinými slovy nebude konference zaměřená jenom na 
obchodní vztahy, ale především na technologickou 
stránku brousicích a lepicích systémů?

„Ano a navíc máme v plánu nastolit pro naše zákazníky 
v Čechách a na Slovensku novou vzdělávací platformu. 
Chceme, aby se seznámili s novými vývojovými trendy  
v praxi. Obchod ale bude součástí konference samozřej-
mě také.“

Jak velký tým vlastně nyní v MATRIX Automotive 
pracuje?

„K dnešnímu dni pracuje v MATRIX Automotive dvacet 
lidí v Čechách a šest lidí na Slovensku. K našim východním 
sousedům jsme se rozšířili roku 2002, kdy byla otevřena 
pobočka MATRIX Trade v Trnavě. Hlavním důvodem bylo 
spuštění nové výrobní linky společnosti Kia v Žilině. Rok 
nato se navíc otevřel v Nošovicích Hyundai. Naše práce 
stojí na třech základních kamenech. Tím prvním je kvali-
ta produktů, druhým technologie a třetím je servis. Za-
jišťujeme technicko-obchodní servis, takže potřebujeme 
nejenom zdatné obchodníky s technickým vzděláním, ale 
také lidi pro zákaznický servis, logistiku a zásobování. Jak 

jsem zmiňoval, loni jsme také otevřeli oddělení kvality. 
Naší největší předností je stabilní počet lidí, kteří mají 
velké zkušenosti. Snažíme se být našim zákazníkům co 
nejblíže, proto jsme po otevření naší ostravské kanceláře 
udělali podobnou věc také v západních Čechách.“

A jak se v současné době daří na Slovensku?
„Nedávno jsme zaznamenali důležitý úspěch. Kolegové 

totiž uzavřeli velký kontrakt s novým hráčem na sloven-
ském trhu – firmou Jaguar Land Rover. Ta sídlí v Nitře a od 
letošního roku zde bude vyrábět vozy Discovery. Máme 
také bohaté zkušenosti s polským a maďarským trhem  
a trhem exotického Egypta.“

Pomáhá vám k získání těchto velkých zakázek vlastní 
laboratoř, kterou jste loni otevřeli?

„Naše laboratoř je jistě velkou výhodou. Už jsme se ne-
mohli spoléhat na laboratoře našich dodavatelů, a proto 
jsme otevřeli vlastní, kterou zastřešuje Ing. Viktor Hlad-
ký. Český trh je totiž velmi dynamický a čas je cenným 
platidlem. Nakoupili jsme trhací moduly, klimakomoru  
a měříme kvalitu našich technologií. Dokážeme si také při 
nastavení teplot a vlhkostí, popř. solí nasimulovat stárnu-
tí lepeného spoje a potom trhovým testem změřit jeho 
pevnost. Laboratoř navíc nabízíme i dalším zákazníkům, 
kteří by si chtěli změřit své technologie.“

Máte pro nejbližší roky připravené nové vize?
„Aktuálně jsme dodavatelem našich produktů do tří 

automobilek v Čechách a čtyřech na Slovensku. Hlavní 
objem dodávek ale směřuje pro subdodavatele těchto 
automobilek. Dnes máme přibližně 500 zákazníků. Do 
budoucna se chceme dále držet oblasti povrchových 
úprav broušení a leštění a systémů lepení a těsnění pro 
dopravní průmysl a jeho dodavatele. Dále bychom chtěli 
být jedničkou na poli České republiky a Slovenska a dále 
rozšiřovat naše zkušenosti a aktivity do dalších zemí.“

Co je hlavní příčinou vašeho dlouhodobého úspěchu?
„Jistě je to naše vlastní „celostní medicína“, díky kte-

ré umíme vyřešit veškeré potřeby v oblasti průmyslové 
úpravy povrchů a lepicích systémů. Provádíme audit 
vzduchu, měření vibrací, nářadí, máme speciální servisní 
oddělení, svou laboratoř a končíme ochranou zdraví při 
práci.“
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Divize Automotive pořádá 
odborně zaměřené semináře

Potřeba vzdělávat se
by měla být doménou 
každé moderní firmy

MATRIX Automotive má dlouhodobé zkušenosti  
s dodáváním produktů pro dopravní průmysl, auto-
servisy, výrobce reklamy a nově například i pro sta-
vebnictví. Vedle obchodní činnosti se ale zaměřuje 
také na projektování individuálních řešení a testo-
vání procesů spojených s broušením a lepením. Pro 
zákazníky a zájemce, kteří se chtějí o brusných a lepi-
cích systémech dodávaných společností MATRIX do-
zvědět více, jsou připravené odborné semináře.

Účelem seminářů a odborných školení je posluchačům 
předat komplexní informace o tom, čím se divize Auto-
motive zabývá, jaké jsou naše přidané hodnoty a v nepo-
slední řadě poskytnout jedinečnou vzdělávací platformu. 

Během školení se seznámíte s bohatým portfoliem 
produktů, které divize Automotive distribuuje, ale uvi-
díte také laboratoř vybavenou klimakomorou a trhacími 
moduly (na obrázku). Přednášet vám budou odborně 
vzdělaní techničtí pracovníci zaměření na určitou část fi-
remních produktů a technologií divize Automotive.

Pro každého zákazníka jsou připraveny přednášky  
z oblasti broušení nebo lepení. Během 1-2denních semi-
nářů se dozvíte o novinkách v oblasti brousicích a lepicích 
systémů nebo o údržbě pneumatického nářadí. Čekají 
vás také praktické ukázky nebo prezentace laboratoře, 
kterou divize Automotive disponuje. V této laboratoři si 
můžete sami otestovat svoji lepicí aplikaci.

Semináře jsou pořádané vždy pro konkrétního zá-
kazníka a s ohledem na jeho potřeby. Více se dozvíte  
u svého technického poradce.
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Škoda Superb
Combi DSG 4x4 2,0 TDI / Ambition / 
automat

Tachometr: 219 000 km
Motor: 2,0, nafta, 125kW
Do provozu: 02/2014

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, metalický lak, přední mlhovky, 
tažné zařízení, ukazatel vnější teploty, 
vyhřívaná zrcátka, zadní stěrač s ostři-
kovačem

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
el. ovládání zrcátek, handsfree, klimati-
zace automatická, loketní opěrka přední, 
malý kožený paket, Maxi Dot, nastavitel-
ný volant, tempomat

299 000 Kč 
236 210 Kč bezDPH

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus 

Škoda Octavia
Sedan TSI 1,0 / Style plus / manuál

Tachometr: 21 790 km
Motor: 1,0, benzin, 85kW
Do provozu: 12/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, metalický lak, natáčecí světlomety, 
přední mlhovky, tažné zařízení, ukazatel 
vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, xeno-
nové světlomety

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
el. ovládání zrcátek, handsfree, klimati-
zace automatická, loketní opěrka přední 
i zadní, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční volant, nastavitelný volant, 
vyhřívaná sedadla, tempomat

429 000 Kč 
354 545 Kč bezDPH

Nepodceňujte kontrolu vozu 
před dovolenou

Čas dovolených je zde. Velká řada z nás za odpočinkem 
vyjíždí vlastním vozem. Odborníci ovšem varují, nepod-
ceňujte před vyjetím ve dnech volna kontrolu svého 
automobilu. Svou škodovku byste si měli nechat zkon-
trolovat v autorizovaném servisu jako je Autocentrum 
MATRIX Lipovka.

Není to nic výjimečného. Během zasloužených dnů odpo-
činku se nám porouchá auto, na kterém jsme zcela závislí. 
Z dlouho očekávané dovolené třeba v Chorvatsku se tak rá-
zem stává stresová záležitost. Přitom lze vznik podobných 
událostí výrazně omezit. Stačí si před cestou nechat váš vůz 
zkontrolovat v autorizovaném servisu.

„Z vlastních zkušeností bych před každou dlouhou ces-
tou doporučil zkontrolovat vozidlo. Řada zákazníků nemá 
na své auto dostatek času, je tedy lepší ho svěřit autorizo-
vanému servisu Škoda. Naši odborníci jsou schopni doporu-
čit, co vše by se mělo kontrolovat,“ nabízí služby Autocen-
tra Matrix v Lipovce vedoucí servisních služeb a garanční 
technik Josef Krynek.

Vozidlo se při servisní prohlídce zvedne a zkontroluje 
se stav podvozku, výfukového potrubí apod. Nejčastěji se 
kontrolují provozní náplně, osvětlení, seřízení světlometů, 
ale hlídá se také tlak v pneumatikách včetně rezervy, která 
bývá často podhuštěná. Nezapomíná se ani na kontrolu dia-
gnostiky, protože podle nové vyhlášky nesmí na přístrojové 
desce svítit žádná výstražná kontrolka, jinak může policie 
zabavit malý technický průkaz.

Výše uvedené sice není zárukou, že vůz během ces-
ty nepostihne porucha, ale kontrola je kvalitní a poctivá.  
V Autocentru v Lipovce pracují proškolení mechanici s dlou-
holetou praxí, kteří už vědí, kam se podívat a na případnou 
závadu upozorní.

Nenechte technický stav vaší škodovky náhodě a užijte 
si s ní pohodovou dovolenou.V Autocentru MATRIX 

váš vůz zkontrolují 
profesionální mechanici
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Pro více informací volejte 775 712 707, 775 713 327 nebo navštivte web autocentrum.matrix-as.cz

Škoda Octavia
Sedan DSG 1.4 TSI / Ambition / automat

Tachometr: 17 890 km
Motor: 1.2, benzin, 110kW
Do provozu: 10/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, el. vyhřívané 
přední sklo, kola z lehkých slitin, přední 
mlhovky, ukazatel vnější teploty, vyhří-
vaná zrcátka

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
el. ovládání zrcátek, handsfree, klimati-
zace mechanická, loketní opěrka přední, 
malý kožený paket, Maxi Dot, multi-
funkční volant, nastavitelný volant

439 000 Kč 
362 810 Kč bezDPH

Škoda Octavia
Combi 2.0 TDI / automat

Tachometr: 18 390 km
Motor: 2.0, nafta, 135kW
Do provozu: 10/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, el. vyhřívání 
přední okno, kola z lehkých slitin, me-
talický lak, natáčecí světlomety, přední 
mlhovky, střešní nosič, tažné zařízení, 
ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcát-
ka, zadní stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
handsfree, el. ovládání zrcátek, klimati-
zace automatická, loketní opěrka přední 
i zadní, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční volant, nastavitelný volant, 
vyhřívaná sedadla

639 000 Kč 
528 099 Kč bezDPH

ŠKODA
HANDY

Naplno bez bariér s programem ŠKODA Handy

Užívejte si naplno benefity pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. U nás pořídíte vůz
za zvýhodněnou cenu, můžete si ho nechat upravit, pomůžeme Vám s žádostí 
o státní příspěvek, se zajištěním výhodného financování i pojištění. 
Na předváděcí jízdu za Vámi dojedeme až k Vám domů.

www.skoda-handy.cz

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-27   1 26.6.2018   15:23:16
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LETNÍ DOVOLENÁ
    V  ČESKU

Tipy pro všechny, kteří
    touží objevit nová místa

NECHTE SE INSPIROVAT
Praktické originální 

příslušenství pro zábavu i užitek 
z široké nabídky ŠKODA 

E-shopu.

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Untitled-269   1 7.6.2018   13:41:26
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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

Dveře jako módní doplněk? 
Samozřejmě!

Barevné možnosti jsou téměř neomezené. Výběr je 
důležitý už při volbě materiálu a tedy i volbě dostupné 
technologie povrchové úpravy. Není problém přizpůso-
bit dveře oknům nebo garážovým vratům. Chybu neudě-
láte ani se stále trendy šedými odstíny nebo efektními 
strukturálními barvami. V současnosti je ale nejnovějším 
trendem dveře odlišit a mít vlastní originální design. Ne-
bojte se výrazných barev RAL anebo jejich kombinací na-
příklad s dřevodekorem. Velmi často se barevně odlišuje 
výplň dveří od rámu. Díky jedinečnosti, i v podobě odváž-
nějších barev, kterou do svých vchodových dveří promít-
nete, z nich uděláte skutečný klenot vašeho domu.

Byla by velká škoda zapomenout naplánovat vzhled  
a velikost dveří již při stavbě domu. Už na začátku můžete 
totiž počítat s větším stavebním otvorem a využít mož-
nosti vchodových dveří s bočním fixem. I zde se nabízí 
mnoho variant prosklení, které celkový vzhled dveří pod-
poří a navíc vám přivede do vstupního prostoru spoustu 
příjemného osvětlení.

Každý detail dveří může ukázat váš styl  
a osobnost. Plánujte proto své dveře již při stav-
bě domu a nebojte se přitom využít těch nejmo-
dernějších trendů, biometrických technologií  
a různých barevných kombinací. Pořiďte si dveře Pe-
rito od společnosti MATRIX Windows.

Jaké jsou současné trendy? Designu vchodových dveří 
dá na první pohled nejvíce vyniknout překryvná varian-
ta křídla dveří. Tu umožňují například dveřní výplně ze 
série ENTRY, ALU SMART, ALU DESIGN i GLAS. Na výběr 
tak máte z materiálů: kompozit, hliník a sklo. V případě 
překryvné varianty se stává nerezová okapová lišta nejen 
designovým doplňkem, ale u většiny dveří z praktických 
důvodů spíše samozřejmostí.

Pokud jste si již vybrali z pestré nabídky různých stylů 
vchodových dveří ty pravé pro vás, můžete je navíc ještě od-
lišit kombinací dalších doplňků. Nejvýraznější může být vol-
ba kolmého nebo vyoseného madla, jehož součástí může 
být digitální kukátko nebo biometrický přístupový systém.  
V tom případě vám pro otevření dveří bude stačit otisk 
prstu. Elektronické ovladače mohou být umístěny také 
přímo na dveřích, nebo na fasádě domu. Dveře je možné 
připravit i na ovládání přes inteligentní domácnost. Při 
volbě zámků volte vícebodové manuální, automatické, 
nebo motorické kování. Vícebodové zámky přispívají k 
vyšší bezpečnosti dveří i ke zlepšení jejich funkčních 
vlastností.
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Využijte možnosti využití 
konstrukčních desek Durelis 
v nabídce Dřevocentrum CZ
Durelis je konstrukční mikroštěpková deska, která je 
určená k nosným účelům. Konstrukce desky je tvo-
řená melaminovým lepidlem a třískami rozloženými 
všemi směry ve třech vrstvách. Výhodou těchto de-
sek je vysoká pevnost, rozměrová stálost, a zároveň 
výborná opracovatelnost řezáním nebo vrtáním. Na 
řezných plochách nedochází k vylamování drobných 
štěpek materiálu.

Díky speciálnímu výrobnímu postupu a použitému 
materiálu nejvyšší jakosti vykazují desky Durelis minimál-
ní rozměrové změny a znaky bobtnání. Proto je možné 
desky použít i ve vlhkém prostředí. Tvrdý, hladký a uza-
vřený povrch usnadňuje čištění desky a umožňuje velice 
přesné sesazení desek, které je ideálním podkladem pří-

mo pod podlahové krytiny, a to bez nutnosti vyrovnávání 
povrchů.

Další využití nalezne tento materiál jako záklop střech 
a stropů, může být využit jako nosný díl pro dřevostavby 
a jejich opláštění nebo v jiných odvětvích může být vy-
užit jako obalový materiál pro zámořské dodávky nebo 
pro konstrukce v nábytkářském průmyslu. Desky Durelis 
je možné dodat v provedení pero-drážka nebo s ostrou 
hranou v tloušťkách 12, 15, 18, 22 a 25 mm.

Předností Durelisu 
je vysoká pevnost 
a dobrá opracovatelnost
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Představujeme vám prodejní 
střediska Dřevocentrum CZ, a.s.

Pobočka v Dobrušce byla do skupiny Dřevocentrum CZ 
přiřazena ze společnosti MATRIX, a.s. v roce 2015. Na 
aktuální situaci jsme se zeptali vedoucího Jiřího Smoly.

Jaké produkty patří ve vaší nabídce k nejvýznamněj-
ším?

„Naše pobočka je historicky zaměřená především na 
prodej pro truhláře, kteří vyrábějí nábytek z laminovaných 
desek a masivního dřeva. Proto je naše nabídka odlišná od 
většiny ostatních poboček. Mezi nejvýznamnější produkty 
patří prodej laminovaných desek, široká nabídka nábytko-
vého kování a truhlářského řeziva, dále pak hoblované pro-
fily, překližky, dřevotřískové a OSB desky.“

Co dalšího můžete pro truhláře nabídnout?

„Všem truhlářským firmám, ale i konečným zákazníkům, 
dokážeme na formátovací pile nařezat laminované desky  
a následně olepit vybranou ABS hranou. Zákazník si může 
vybírat ze široké nabídky nábytkového kování, úchytek  
a spojovacích materiálů, které máme přehledně prezento-
vané na kuchyňské lince na vzorkové prodejně.“

O které produkty jste v letošním roce rozšířili svůj pro-
dejní sortiment?

„Na volné ploše jsme od začátku sezony rozšířili nabíd-
ku konstrukčního řeziva o hranoly a fošny všech rozměrů  
a délek. Jsme tak schopni nabídnout kompletní sortiment  
i pro tesaře a stavební firmy. K rozšířenému sortimentu na-
bízíme i tesařské kování a kvalitní lazury, laky a oleje firmy 
Remmers.“

V Petřvaldu u Ostravy je jedna ze tří moravských po-
boček firmy Dřevocentrum CZ. Na její provoz jsme se 
informovali u vedoucí pobočky Ivety Rohlové.

Jaký sortiment dokážete zákazníkům nabídnout?
„Kromě standardního sortimentu stavebního řeziva – od 

hranolů, fošen, prken a latí – nabízíme široký sortiment OSB 
desek, palubek, hoblovaných profilů a KVH hranolů. Zamě-
řujeme se také na nabídku modřínových teras, podkladních 
hranolů a příslušenství potřebnému k montáži terasy.“

Co vás odlišuje od konkurence?
„Nutno zdůraznit, že naše pobočka se nachází v silně 

konkurenčním prostředí. Nejbližší konkurent je pouhých 
500 m od nás a nabízí přibližně stejný sortiment jako my. 
A čím se od sebe lišíme? Zákazníci u nás oceňují nejen ši-
rokou nabídku a skladovou dostupnost řeziva, lišt, hob-
lovaných hranolků a prken, ale také ochotu, vstřícnost  
a individuální přístup, což se projevilo značným nárůs-
tem drobných odběratelů v loňském i letošním roce.“

Které věci byste rádi na vaší pobočce v letošním roce 
ještě zlepšili?

„Některé změny se nám podařilo realizovat již zkraje to-
hoto roku. Jedná se o změnu prodejního pultu, kde máme 
v provozu rovnou dva počítače pro obsluhu zákazníků. Dále 
jsme pro rychlejší manipulaci ve skladu koupili nový vyso-
kozdvižný vozík. Do budoucna plánujeme investici do ná-
kupu skladovacích regálů pro rozšíření nabídky, především 
pak KVH hranolů.“

Pobočky 
v Dobrušce 

a Petřvaldu u Ostravy
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K uctění výročí 
založení Československa 
bude vysazena lípa

Oslavy výročí založení 
Československa na Studánce

Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů.

Pojďte a poslyšte příběhy našich předků.

Pojďte a poslyšte staré pověsti české.

Slyš, Slovane, hrdý Čechův zpěv 
o zrození vlasti milené.

Letovisko Studánka je neodmyslitelně spojeno s bo-
hatou historií místa, na kterém bylo postaveno. Hotel 
byl hojně navštěvován už za první republiky, od její-
hož vzniku si v říjnu připomeneme sto let. Kolektiv 
hotelu proto připravil slavnostní akci, během které 
se vysadí národní strom lípa a odehraje se divadlo 
Staré pověsti české.

Akci bude přírodní amfiteátr Letoviska Studánka  
u Rychnova nad Kněžnou hostit v neděli 16. září 2018 od 
17.00 hodin. Divadelní soubor Erben z Miletína představí 
hru podle Aloise Jiráska v úpravě Vlastimila Peška Staré 
pověsti české. Lidová pověst se odehrává v minulosti, ale 
vychází ze skutečných událostí. V režii Vladimíra Kněžour-
ka se představí Vladimír Čech jako Praotec Čech, Milan 
Lánský jako Vlastislav a Krok a další.

Vstupné 80 Kč, děti 50 Kč. Lístky si můžete rezervovat 
přímo v hotelu Studánka, na emailu recepce@hotelstu-
danka.cz nebo na telefonním čísle 494 389 200.

Už od 16.00 hodin se bude v hotelu Studánka konat 
slavnostní vyhlášení výsledků ankety Prima prvňák. Sou-
těž Orlického týdeníku svým doprovodným programem 
obohatí Dům dětí a mládeže Rychnov nad Kněžnou.
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MATRIX INFO | farma Třebešov

Sekáči se mohli 
seznámit s tím 

nejlepším z Orlických hor

Farma Třebešov sponzorem 
tradiční soutěže Orlický sekáč

Už podeváté se v Orlických horách sešli nejlepší seká-
či z celé České republiky. Akci, na které se představili 
muži a ženy s kosami v rukou, sponzorovala Farma Tře-
bešov. V Nebeské Rybné byl dokonce překonán dosa-
vadní rekord 42 zúčastněných sekáčů, letos jich totiž 
přijelo celkem 49.

Plochu 5x5 m posekaly dokonce i dvě děti. Kosy se 
chopila Klárka Hofmanová z Jedliny a také Péťa Valach 

z České Rybné. Dále soutěžilo deset žen a v regionálním Or-
lickém sekáči celkem devatenáct mužů. Mistrovství repub-
liky se zúčastnilo rovněž devatenáct mužů, z toho jich bylo 
dvanáct mimo rychnovský region. Závodníci přijeli napří-
klad z Ústí nad Orlicí, Náchoda nebo Hradce Králové. Další 
dorazili doslova ze všech koutů republiky, z Opavy, Plzně, 
Strakonic, Ratají, Semil nebo Uherčic. Dále se letošní sou-
těže zúčastnili tři sekáči ze Slovenska a tři sekáči z Polska.

Nejlepší sekačkou Orlických hor a Podorlicka je nesporně 
už po několik let Jana Lesáková z Javornice – místní část 
Přím, která svou pozici potvrdila i letos. Mezi muži soutěž 
Orlický sekáč opět opanoval Jaroslav Šrefl z Javornice – 
Přímu. Mistrovství republiky letos vyhrál Miroslav Šobr ze 
Strakonic. Mezinárodní soutěž potom vyhrál Slovák Lubo-
mír Košút z obce Klin u Námestova.

Úctyhodné výkony sekáčů obdivovalo téměř 600 diváků, 
mezi kterými byla celá řada mladých lidí. Jak se zdá, sekání 
kosou oslovuje i ty mladší z nás.

Za organizátory Josef Jehlička



MATRIX INFO | 26

Farma Třebešov nechyběla 
na oslavách 20 let Terna v Hradci

Obchodní dům Terno oslavil v pátek 1.června kulaté narozeniny. Už je to totiž celých 20 let, co si do tohoto obchodu jezdí zákazníci 
pro potraviny. Jako poděkování za věrnost dostali ve slavnostní den zákazníci, kteří přijeli nakupovat, občerstvení zdarma. Ochut-
návku svých chutných a kvalitních výrobků připravila Farma Třebešov, která do Terna přivezla své skvělé klobásy a paštiky.

Příchozí si také mohli zasoutěžit o zajímavé ceny a nakonec posedět u prima grilování a točeného piva za poslechu veselé hudby. 
Program byl samozřejmě připraven i pro děti, které si hrály s klaunem Balonkářem, skákaly v nafukovacím hradu, a ty odvážnější si 
nechaly pomalovat i obličej. O příjemnou náladu se celý den staral zkušený moderátor Milan Nepustil, který údajně objednal i krásné 
počasí.

Grilovací sezona je v plném proudu, 
kupte maso u Farmy Třebešov

Srnčí kýta bez kosti Dančí hřbet

Zvěřina obsahuje vzhledem k nízkému podílu tuku velmi malé množství cholesterolu, což je z hlediska dnešních požadavků na zdra-
vou výživu považováno za velkou přednost. Významnou dietetickou vlastností tuku obsaženého ve zvěřině je zvláště vysoký podíl 
nenasycených mastných kyselin, které mají klíčovou úlohu v celé řadě životních procesů v lidském těle. Navíc svalovina zvěřiny má 
ve srovnání se svalovinou většiny druhů hospodářských zvířat jemnější svalová vlákna. Zvěřinu lze bez nadsázky označit za původní 
přírodní produkt, neboť pochází ze zvířat žijících ve volné přírodě.

Pozor! Změna otevírací doby během prázdnin
Otevírací doba Farmy Třebešov bude od 1.7.  již jen středa a pátek od 14.00 do 17.00 hodin.
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divize Automotive
červenec
Vrba Jiří

srpen
Holý Milan
Lípová Zuzana
Kovárník Zdeněk

divize Autocentrum
červenec
Vašátko Milan

srpen
Plodek Roman
Provazník Michal

divize Wood
červenec
Hanuš Petr
Hovorka Josef

srpen
Hájek Martin
Pohl Vojtěch
Staňková Leona
Krátký Jan

divize Windows
červenec
Valihorová Renáta
Hrábek Tomáš
Rosová Pavlína
Krištuf Tomáš
Kufa Václav

srpen
Štok Lumír

divize Správa
červenec
Štěpánek Jan

srpen
Burian Libor
Francová Kateřina
Hlavsová Lenka
Kaloč Jakub

Matrix Hotels, s.r.o.
červenec
Čermák Petr
Kalous Luboš

srpen
Sládek Mikuláš
Novák Matěj

Dřevocentrum CZ, a.s.
červenec
Hebký Miroslav
Hoffinger František
Machová Petra
Novotný Jan
Šťovíčková Lenka

srpen
Kern Michal
Macková Hana

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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

Zaměstnanecké Benefity

Den volna
navíc

Levnější
elektřina

Mobilní
tarify

Sleva na zboží
MATRIX

Životní
pojištění

Penzijní
připojištění

Doporuč
kolegu

Doporuč
zákazníka

Závodní
stravování

Naši oslavenci
v červenci a srpnu 2018



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 280-2
www.matrix-as.cz

   SLEVY
      JAKO ŘEMEN

   Šeková knížka 2018

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

Využijte až 15% slevy na výměnu rozvodů! 
Na životnosti ozubených řemenů a napínacích kladek závisí životnost motoru. 
Při nečekaném prasknutí, prodloužení či jiném poškození ozubeného řemene
nebo napínací kladky může dojít k nevratnému poškození motoru.

Se Šekovou knížkou ušetříte v případě výměny rozvodů 15 % 
z ceny ŠKODA Originálních řemenů, řetězů, kladek a vodních čerpadel.
www.sekova-knizka.cz
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