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• trojsklo minimalizuje tepelné úniky z vašeho domu až o 50 %
• navíc snižuje i míru přenášeného hluku dovnitř domu

   Akce se vztahuje pouze na fyzické osoby a objednávky uzavřené  
   od 1. 10. do 30. 11. 2018. Realizaci následně provedeme v dohodnutém termínu.

windows.matrix-as.cz
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DVOJSKLA

Šetřete teplo i peníze!

AKCE PRODLOUŽENA DO KONCE PROSINCE 2018
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Slovo ředitele
MATRIX Windows
Tomáš Hrábek

Téma čísla: 4
MATRIX Windows 
představuje nové produkty
Divizi MATRIX Windows se díky zlepšené ekonomické situaci ve 
stavebnictví a na trhu otvorových výplní daří. K úspěšnému dokon-
čení roku 2018 přispívá také kvalitní systémová práce celého týmu  
a vyšší počet realizovaných projektů. Výroba je od října naplněná  
a vyprodaná, zakázky na zimní období jsou zajištěné nebo se fini-
šuje jejich zasmluvnění. Do následujícího roku se v Lipovce navíc 
připravuje celá řada novinek.
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Wood hostil setkání 
Společenstva 
dřevozpracujících podniků ČR
Špičková technologie nové pilnice přilákala do Třebešova šestatřicet 
firem z celé České republiky působících ve dřevozpracujícím průmyslu. 
Areál společnosti MATRIX se totiž stal místem odborného setkání zá-
jmové skupiny Společenstvo dřevozpracujících podniků (SDP).

Jsou to dva roky, co divize MATRIX Automotive založila laboratoř, kde 
se testují různé kombinace navržených lepicích systémů s různou úpra-
vou povrchů na různých typech podkladů. Dnes si v Třebešově mohou 
říci, že se investice do nového zařízení opravdu vyplatila.

MATRIX Laboratory 
nespí na vavřínech

Vážení čtenáři,

je mi ctí, že divize Windows dostala v po-
sledním vydání MATRIX Infa tohoto roku téma 
čísla. 

Rok 2018 byl ve stavebnictví velmi úspěšný. 
Naší divizi se podařilo zobchodovat, vyrobit  
a zrealizovat zakázky, díky kterým jsme si posí-
lili pozici na trhu oken a dveří.

Na následujících stránkách se dočtete, v jaké 
je divize kondici, a které novinky si připravuje-
me na nadcházející sezonu.

Závěrem mi dovolte všem popřát pohodové 
prožití vánočních svátků. Všem přeji do nové-
ho roku 2019 hodně zdraví a úspěchů, a to jak  
v pracovním, tak i  osobním životě!

Tomáš Hrábek

Svatého Martina slavili 
na Studánce brunchem
Za osm let od svého otevření si Letovisko Studánka vybudovalo výbor-
nou gastronomickou pověst. Už tak bohatá nabídka byla letos navíc 
rozšířena o brunch, který hotelový personál připravil k příležitosti svát-
ku svatého Martina.

• trojsklo minimalizuje tepelné úniky z vašeho domu až o 50 %
• navíc snižuje i míru přenášeného hluku dovnitř domu

   Akce se vztahuje pouze na fyzické osoby a objednávky uzavřené  
   od 1. 10. do 30. 11. 2018. Realizaci následně provedeme v dohodnutém termínu.

windows.matrix-as.cz
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Okna od tradičního 
českého výrobce z Lipovky
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Divizi MATRIX Windows se díky zlepšené 
ekonomické situaci ve stavebnictví a na 
trhu otvorových výplní daří. K úspěšnému 
dokončení roku 2018 přispívá také kvalitní 
systémová práce celého týmu a vyšší počet 
realizovaných projektů. Výroba je od října 
naplněná a vyprodaná, zakázky na zimní 
období jsou zajištěné nebo se finišuje jejich 
zasmluvnění. Do následujícího roku se v Li-
povce navíc připravuje celá řada novinek.

Trh s okny se proměnil. Jeho velikost už to-
lik neovlivňují dotace na zateplování bytových 
a panelových domů. Tento fakt vnímají v divi-
zi Windows jako svou výhodu, protože vyrábí 
méně tuctových zakázek jako jsou panelové 
domy, kde mají zákazníci požadavky na desítky 
či stovky oken stejného tvaru. Českému výrobci 
z Lipovky naopak roste výroba nadrozměrných 
tvarů, kompozitních prvků, atypů, designových 
doplňků nebo větracích systémů. 

Pro MATRIX Windows je samozřejmě stáva-
jící situace pozitivní, a to jak z pohledu ekono-
mického, tak technického. Na zakázkách toho-
to typu lze díky odbornosti a tím i odlišnosti 
od konkurence uplatnit vyšší marži, tato práce 
je ale také daleko zajímavější pro obchodní 
tým a divizní techniky. Ti se na různorodých 
zakázkách mohou realizovat a práce je pro ně 
mnohem zajímavější. Pozitivní situace přispěla  
k posílení obchodního i realizačního týmu di-
vize Windows. Důvodem navýšení počtu za-
městnanců byl také očekávaný růst zakázek 
pro rok 2019. O nových tvářích divize se dočte-
te v následujících vydáních MATRIX Info.

Nároky zákazníků, projektantů a stavebních 
firem jsou stále vyšší, právě proto je pořád dů-
ležitější osobní přístup ke každé zakázce. Pře-
devším v privátním sektoru začínají investoři 
poptávat nejen samotná okna, ale také řešení 
vytvářející se na míru v kombinaci různých ma-
teriálů, stínící techniky, větrání, zabezpečení, 
designové dveře a další doplňky. Výhodou di-
vize Windows je nabídka vlastní výroby a mon-
táže, a s tím spojené uspokojení širokého port-
folia zákazníků.

Pro vaši představu, v České republice se 
pohybuje kolem 120 různých výrobců oken  
a vchodových dveří. Podstatně více je ob-
chodních firem, které nemají svou výro-
bu, ale závisejí na jiných producentech.  
I proto má MATRIX Windows ve spolupráci  
s dodavateli sortimentů připraveny novinky 
pro nadcházející rok týkající se jak nových vý-
robků a dekorů, ale také ve formě plánovacích 
softwarů a digitalizace pomocí chytrých aplika-
cí a virtuální reality.

Divize Windows spolupracuje již více než 
deset let s dodavatelem německého plas-
tového profilového systému – společností 
Gealan, která působí po celé Evropě. Ze sta-
tistik objednaných profilů v tomto roce je 
patrný trend postupného přeorientování se 
na dražší komfortnější profil S9000  v kombi-
naci s atypickými dekory. Výjimkou nejsou ani 
dvoubarevná okna. Tzn. jiný dekor profilu na 
exteriérové straně nežli na interiérové. Nut-
no dodat, že ani na jedné straně se nejedná  
o bílou barvu.

MATRIX Windows dlouhodobě 
spolupracuje s dodavatelem 
německých plastových profilů Gealan

Ze statistik objednaných profilů v tomto roce je patrný trend postupného přeorientování se 
na dražší komfortnější profil Gealan S9000  v kombinaci s atypickými dekory. Výjimkou nejsou 
ani dvoubarevná okna.

MATRIX Windows 
představuje nové 
produkty
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Na jaře tohoto roku se zástupci divize Windows účastnili 
mezinárodního odborného veletrhu oken, dveří a fasád. Na 
tomto veletrhu byl firmou Gealan představen nový systém 
SMOOVIO, který bude v první polovině roku 2019 zařazen 
do výroby. Nabízet ho svým zákazníkům bude také MATRIX 
Windows. Jedná se o posuvný systém zařazený mezi kla-
sické posuvné balkonové dveře a HS portály. Je finančně 
dostupnější, bezprahový a s vynikajícími vlastnostmi. Pro 
pasivní domy nabídneme výrobek MATRIX Passive pod ná-
zvem profilového systému Gealan Futura. Tento produkt 
je zaměřený především pro koncové zákazníky požadující 
nízkou hodnotu tepelně izolačních vlastností, suchého za-
sklení STV a design.

Velice zajímavou inovací je rozšíření plánovacího softwa-
ru pro architekty a projektanty, který umožní detailněji roz-
kreslit různá napojení otvorových prvků na stavební kon-
strukci a navrhnout statiku sestav oken. Další novinkou je 
Virtual Reality Showroom, kde si za pomoci virtuálních brýlí 
budete moct prohlížet a ovládat okna i s těmi nejvyššími 
detaily, procházet jimi, měnit barvy a přiblížit se tak vašim 
požadavkům ještě před samotným finálním zasmluvněním.

SMOOVIO vstupuje na trh

Obytný prostor je drahý, a proto by měl být optimálně 
využit. MATRIX Windows ve spolupráci se společností Gea-
lan proto představuje nový systém SMOOVIO, který dosáhl 
při certifikaci v Institutu pro technologii oken v Rosenheim 
(ift) nejlepších hodnot u vzduchové propustnosti a těšnosti 
vůči nárazovému dešti. SMOOVIO je posuvně suvný systém 
pro okna a dveře, u kterého otevření probíhá posunem 
do strany a nikoli otevřením do prostoru místnosti, jež se 
používá u klasických oken a dveří. Dochází tak k optimali-
zaci prostoru a maximálnímu využití interiéru. SMOOVIO 
poprvé spojuje prostorově nenáročné řešení s výjimečnou 
těsností. Interakce nově vyvinutého kování, inovativní ge-
ometrie profilů a optimalizovaného těsnění to vše umož-
ňuje.

FUTURA 
– okno pro pasivní domy také v barvě

FUTURA je jedinečná kombinace profilů v systému  
S 9000. Nabízí možnost konstrukce okenních prvků vhod-
ných pro pasivní domy se standardními profily a standardní 
2 mm ocelovou výztuží také v barvě. Certifiková hodnota 
Uf 0,89 W/(m²K) dokládá vynikající tepelně izolační vlast-
nosti. Se systémem FUTURA jsou při použití lepicí techniky 
STV možné maximální velikosti křídel do 2,40 m.

STV – Statické suché zasklení

U lepicí techniky STV (statické suché zasklení) vyvinuté 
společností GEALAN se jedná o slepení skla a křídlového 
profilu lepicí páskou speciálně koncipovanou pro výrobu 
oken při zachování obvyklého osazení skla. Slepením oken-
ní tabule s křídlovým profilem se pevnost skleněné tabu-
le přenese do křídla a celý systém se stabilizuje. Proto lze 
standardní prvky vyrábět zcela bez oceli. Alternativně lze 

VÝHODY SYSTÉMU S 9000

Mnohostranný a vysoce moderní systém S 9000 pro 
okna, dveře a zdvižně posuvné dveře - volitelně s dvěmi 
nebo třemi těsnícími rovinami.

 » Vhodný pro funkční trojskla do tloušťky 52 mm 
 » Úzká pohledová šířka a designové 15° zkosení
 » Inteligentní koncept těsnění s až třemi těsnicími   

 rovinami
 » Optimalizováno pro použití STV®, aby bylo možné  

 tabuli a křídlo slepit suchou cestou a dosáhnout tak  
 maximálních velikostí elementů
 » Velmi dobrá tepelná a zvuková izolace díky šestiko-  

 morové konstrukci a velké konstrukční hloubce osa- 
 zení rámu a křídla

VÝHODY SYSTÉMU SMOOVIO

 » Snadné posouvání pro šetření prostoru
 » Odolný vůči nárazovému dešti
 » Vysoká tepelná izolace
 » Optimální zvuková izolace
 » Elegantní design

MATRIX INFO | 6
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ve spojení s ocelí a technikou STV společnosti GEALAN zho-
tovit velké stabilní prvky.

Virtual Reality Showroom 
je již k dispozici

Vítejte ve světě virtuální a rozšířené reality. Je fasci-
nující, jaké možnosti  nyní získají výrobci či prodejci oken 
díky individualizovatelnému showroomu GEALAN. A takto 
to funguje: nasaďte si VR brýle a vstupte do virtuálních 
obytných prostor a užijte si okna GEALAN ze všech stran  
a aspektů! Ve virtuálním domácím prostředí mohou prodej-
ci svým zákazníkům pomocí VR brýlí ukázat dveře a okna 
ve 3D, změnit jejich barvu dle výběru zákazníka nebo také 
otevřít pohybem stejným jako v realitě či projít dveřmi. 
Tyto a další virtuální zážitky vyvolávají u nositelů VR brýlí 
obrovské nadšení. Cílem softwaru pro virtuální realitu je 
podpořit prodej oken působivými virtuálními zážitky. Vir-
tuální showroom pro okna a dveře je již k dispozici i našim 
zákazníkům.

Plánovací software GEALAN 2.0

Dalším rozvojem našeho vlastního planovacího soft-
ware mohou architekti od přístího roku sami dle svých 
potřeb generovat všechny typy oken u všech profi-
lových systémů ve formátu BIM pro Revit za použití 
plug-in. A to vše zdarma, což skoro žádný jiný doda-
vatel profilů nemůže nabídnout. Přestože stavebně 
informační modelování (BIM) stavebních procesů umož-
ňuje simulace pro návrhy technologie, sledování konfliktů  
i komplexní řízení nákladů jeho využití ještě není tak rozšíře-
né. Tým expertů na téma BIM se podílí na implementaci dů-
ležitých funkcí. Jinak řečeno: „Pozorujeme vývoj vedoucích 
dodavatelů software velmi detailně tak, abychom mohli 
flexibilně reagovat v rámci našich vlastních programů.

VÝHODY TECHNOLOGIE LEPENÍ STV 
PŘI VÝROBĚ OKEN

 » Lepší statika a větší elementy ve spojení s běžnými   
 ocelovými výztužemi
 » Nižší hmotnost elementů díky možnosti vynechání   

 vyztuží, a to i bez kompromisů u statických vlastností  
 oken standardní velikosti 
 » Vylepšení tepelné izolace, nižší hodnoty Uf bez oce- 

 lových výztuží 
 » Vyzrálá a praktická technologie lepení od výroby   

 oken až po výměnu tabule skla
 » zlepšené dolehnutí křídla do rámu a snížení potřeby  

 seřízení oken na minimum
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Referenční stavby
divize MATRIX Windows

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce
Petr Karásek, tel.: 778 493 232
Jana Kufová, tel.: 777 712 783
Josef Linhart, tel.: 776 036 524

Divize MATRIX Windows nedávno dokončila další ze svých 
vydařených projektů. V Lázních Bělohrad firemní tým vy-
měnil otvorové výplně na středním odborném učilišti. 

Veškeré otvorové prvky byly dodány pro dlouhodobého 
partnera, který budovu kompletně revitalizoval. Instalována 
byla plastová okna z profilu Gealan S 8000 v bílé barvě, vcho-
dové dveře jsou hliníkové z profilu v šedivé barvě.

Tato kombinace plastu a hliníku je velmi efektní. Pevnost 
hliníkových profilů, rozměrová stálost a trvanlivost v kombi-
naci s kvalitním kováním zajistí dlouhodobé bezproblémové 
používání.

Také plast je kvalitním materiálem a navíc se prodává za vý-
hodnější ceny. Špičkové plastové profily splňují nejnáročnější 
technické požadavky.
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Ocenění Firma škole je poděkováním Královéhradeckého kra-
je zaměstnavatelům za jejich aktivní spolupráci se středními 
školami v kraji. Tato myšlenka vznikla ve spolupráci Králové-
hradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Králové-
hradeckého kraje. Děkujeme tímto České lesnické akademii  
v Trutnově, na základě jejíž nominace jsme získali ocenění 
Firma škole 2018. Vyhlašování nominovaných a oceněných fi-
rem se konalo 17. listopadu 2018 v Aldisu v Hradci Králové na 
akci Prezentace středních škol a zaměstnavatelů. Společnost  
MATRIX, a.s. zastupoval Ing. Martin Bárta.

Se začátky působení Farmy Třebešov je spojeno jméno Milo-
slavy Markové. Dlouholetá pracovnice se poslední listopadový 
den s Farmou rozloučila. Celý kolektiv své kolegyni přeje hod-
ně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.

Se školami to umíme!
MATRIX získal prestižní 
ocenění Firma škole

Farma Třebešov 
se rozloučila 
s Miloslavou Markovou

Generální ředitel 
MATRIX, a.s. se setkal 
s hlavou české 
katolické církve
Poslední listopadový den si generální ředitel holdingu  
MATRIX Ing. Libor Burian připil s Jeho Eminencí kardinálem 
Dominikem Dukou. Již několikáte letošní setkání se konalo  
v pražském Arcibiskupském Paláci.

Kniha s osobním 
věnováním od Petra Piťhy
Český katolický kněz, bohemista, lingvista a pedagog. prof. 
Petr Piťha předal generálnímu řediteli společnosti MATRIX 
Ing. Liboru Burianovi knihu Triptych Na oltáři Lásky s osobním 
věnováním.
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Evropský 
lepicí specialista
Ing. Viktor Hladký, EAS patří mezi hrstku lidí v ČR, 
kteří se mohou tímto titulem pyšnit.

MATRIX Laboratory 
nespí na vavřínech

Jsou to dva roky, co divize MATRIX Automotive založila 
laboratoř, kde se testují různé kombinace navržených 
lepicích systémů s různou úpravou povrchů na různých 
typech podkladů. Dnes si v Třebešově mohou říci, že se 
investice do nového zařízení opravdu vyplatila.

Tímto potvrzujeme, že pan/paní 

Viktor Hladký 
  

absolvoval dle směrnice EWF 516 v době.od 15. 10. 2018- 23.11.2018 

ve výukové organizaci SVV Praha, s.r.o. 

Kurz 
EUROPEAN ADHESIVE SPECIALIST 

PŘI ZÁVĚREČNÉ 

Brno, 23. listopadu 2018 
MÍSTO A DATUM ZKOUŠKY 

Ing. Ondřej Kysilka 
VEDOUCI ATB SVV PRAHA,S.R.O. 

Toto osvědčení nenahrazuje diplom European Adhesive Specialist 

Laboratoř, která je vybavena trhacím strojem a klimatizační 
komorou, vznikla za účelem nabídky lepších služeb pro zákaz-
níky. Ti si u divize Automotive mohou ověřit navrhovaná řeše-
ní svých technických problémů u lepicích systémů a vytipovat 
si to nejlepší.

„Laboratoř podporuje činnost obchodníků, protože je dal-
ším nástrojem garantujícím kvalitu prodávaného výrobku. 
Například u lepení plastů nemůžeme přesně konkretizovat 
příměsi, které plast obsahuje. Právě proto je ideální si pevnost 
lepeného spoje vyzkoušet v laboratorních podmínkách. Ně-
kteří zákazníci si nechají svůj lepicí proces validovat i vícekrát 
za rok. Mají tak zpětnou vazbu, zda jejich výrobní proces sku-
tečně funguje,“ upozorňuje vedoucí kvality divize Automotive 
Ing. Viktor Hladký, EAS.

Ten má čerstvě v držení unikátní licenci, kterou v České 
republice vlastní pouze několik lidí. Dokončil totiž individu-
ální vzdělávání v oblasti lepení podle parametrů německého 
drážního institutu. Kurz se jmenuje Evropský lepicí specialista 
a po jeho absolvování má pracovník soubor znalostí potřeb-
ných pro dozor nad celým lepicím procesem. Je to vhodné 
pro konstruktéry, lepicí techniky nebo manažery kvality jako je  
Viktor Hladký.

Další vzdělávání je v prudce se vyvíjejícím oboru automo-
tive nezbytností a u lepicích systémů to platí dvojnásob.  
V průmyslové výrobě se totiž lepí stále více věcí. Postupně 
se ustupuje od svařování a nýtování a spoje se místo toho 
lepí, a to buď jako kombinovaný spoj se svárem či nýtem 



MATRIX INFO | 11

MATRIX INFO | automotive

nebo pouze s využitím lepidla.

Za dva roky testování vyprodukovala MATRIX Laboratory na 
osmdesát různých testreportů a natrhala na tisíce nejrůzněj-
ších tělísek. Díky tomu postupně vzniká velká databáze infor-
mací, která je velmi hodnotná pro obchodní zástupce.

„Výrazně se nám zlepšila úspěšnost obchodních zástupců. 
Zákazníci, kteří si nechají otestovat produkty v laboratoři, si  
v 9 z 10 případů daný výrobek nakonec skutečně koupí. Ob-
chodní zástupce tak svůj čas využije efektivněji,“ má jasno 
Viktor Hladký, který dodává, že zájemci se mohou nechat od 
divize Automotive také proškolit.

Obchodní zástupci z Třebešova ale mají pro své klienty při-
pravenu ještě jednu novinku. Jedná se o nový přístroj Positest, 

tedy malé trhací zařízení, které lze snadno převézt až k zákaz-
níkovi. Zkouší se na něm adheze povrchu a následně vyhodno-
cuje napětí trhu v megapascalech.

V Třebešově nespí na vavřínech. Mají totiž v plánu projekt 
laboratoře ještě více rozvinout. V současné době se totiž při-
pravuje největší investiční počin v historii divize Automoti-
ve. Bude jí přestavba jedné z hal střediska Třebešov na nové  
laboratorní prostory. V plánu je realizovat oddělené laborato-
ře pro broušení a lepení, chemický sklad a předpřípravnu lepe-
ní. Součástí areálu bude také menší školicí středisko.

Tým pod vedením ředitele Jaroslava Švarce tak čeká hod-
ně práce. Všechny výše uvedené investice ale posilují pozici 
MATRIX Automotive jako jednoho z největších hráčů na poli 
lepicích a brousících systémů ve střední Evropě.

Trhací stroj SHIMADZU AUTOGRAPH AGS-X

 » snímač síly 50 kN
 » tlakové a tahové zkoušky
 » výpočetní software TRAPEZIUM X

Na tomto stroji testujeme odolnost lepeného spoje. 
Výsledná hodnota v jednotkách MPa ukazuje pevnost 
lepeného spoje.

Klimatizační zkušební komora 
WEISS WKL 34/40

 » rozsah teplot -40°C až 180 °C
 » rozsah vlhkosti 10% až 98%

 » objem vnitřního prostoru 34 litrů
 » řídící software S!MPATI

Klimatizační komoru používáme k ověření lepených spojů 
vystavených různým podmínkám v čase.  

Ověřujeme tak, jak se bude lepený spoj chovat v praxi. 

Odtrhoměr DEFELSKO POSITEST-AT
 » Rozlišení 0.01MPA
 » Síla adheze 0-20MPa
 » Přesnost +/- 1%

Zařízení pro testování lepených spojů v terénu. Dnes jsme 
schopni některé aplikace testovat přímo u zákazníků.
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Divize Autocentrum představila 
nové webové stránky

Škoda Fabia
Combi TSI 1,2 / Ambition / manuál

Tachometr: 12 990 km
Motor: benzin, 66kW
Do provozu: 08/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, přední mlhovky, střešní nosič, uka-
zatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, 
zadní stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
Dekor interiéru (dřevo, hliník, atp.), dě-
lená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. 
ovládání zrcátek, klimatizace mechanic-
ká, loketní opěrka přední, malý kožený 
paket, nastavitelný volant

269 000 Kč 
222 314 Kč bez DPH

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus 

Škoda Fabia
TSI 1,2 / Style / manuál

Tachometr: 20 290 km
Motor: 1,2, benzin, 81kW
Do provozu: 04/2017

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, přední mlhovky, metalický lak, 
ukazatel vnější teploty, zadní stěrač  
s ostřikovačem

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

299 000 Kč 
247 107 Kč bez DPH

Chcete si pořídit nové nebo ojeté auto značky 
Škoda? Potřebujete si sjednat pojištění, zavolat 
odtahovou službu nebo připravit váš vůz na tech-
nickou kontrolu? S vyřešením všech těchto zále-
žitostí vám pomůžou nové webové stránky divize 
MATRIX Autocentrum.

Web Autocentra si pohodlně 
otevřete na všech mobilních a pc 

platformách

autocentrum.matrix-as.cz
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MATRIX otevírá nové prostory 
pro zaměstnance Škoda Auto

Pro více informací volejte 775 712 707, 775 713 327 nebo navštivte web autocentrum.matrix-as.cz

Škoda Octavia
TDI 1,6 / Style / manuál

Tachometr: 22 590 km
Motor: 1.6, nafta, 85kW
Do provozu: 03/2017

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, přední mlhovky, tažné zařízení, 
ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcát-
ka

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
el. ovládání zrcátek, klimatizace automa-
tická, loketní opěrka přední i zadní, malý 
kožený paket, Maxi Dot, multifunkční  
a nastavitelný volant, navigační systém, 
tempomat, vyhřívaná sedadla

439 000 Kč 
362 810 Kč bez DPH

Škoda Octavia
Combi TDI 4x4 2.0 / L&K / automat

Tachometr: 18 390 km
Motor: 2,0 nafta, 135kW
Do provozu: 10/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, el. vyhříváné 
přední okno, kola z lehkých slitin, meta-
lický lak, natáčecí světlomety, ostřikova-
če světlometů, střešní nosič, tažné zaří-
zení, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná 
zrcátka, xenonové světlomety

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
klimatizace automatická, handsfree, 
klimatizovaná přihrádka, loketní opěrka 
přední i zadní, malý kožený paket, Maxi 
Dot, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, vyhřívaná sedadla

579 000 Kč 
478 512 Kč bez DPH

Autocentrum MATRIX v těchto dnech završuje investiční 
závazek vůči společnosti Škoda Auto a jejím zaměstnan-
cům. Investice se vyšplhala na více než 10 milionů korun.

„Z titulu zajištění obslužnosti zaměstnanců Škody Auto 
jsme kompletně zajistili skladovací plochy a reprezentační pro-
story pro předávání nových, ale i ojetých vozů. Jedná se zejmé-
na o službu pro zaměstnance kvasinské Škodovky,“ řekl ředitel 
Autocentra MATRIX Miroslav Moravec.

Dříve se vozy zaměstnancům Škodovky předávali na dvou 
místech. Jednak na provozovně v Kvasinách, která byla kvůli 
nevyhovujícím prostorám uzavřena, ale také v showroomu  
v Lipovce. A právě v Lipovce nyní vzniklo nové místo pro předá-
vání, a to v prostorách, kde byli dříve vystaveni veteráni gene-
rálního ředitele MATRIX, a.s. Ing. Libora Buriana.

Nový salon, který prošel kompletním rebrandingem a re-
konstrukcí obsahuje originální korporátní prvky značky Škoda, 
bude sloužit od pondělí 17. prosince. Obsluhu zajistí tři lidé, 
kteří budou zaměstnancům Škoda Auto poskytovat kompletní 
služby od objednání až po dodání vozu.
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V Třebešově bylo
36 firem a 73 účastníků

Wood hostil setkání Společenstva 
dřevozpracujících podniků ČR
Špičková technologie nové pilnice přilákala do Třebešo-
va šestatřicet firem z celé České republiky působících ve 
dřevozpracujícím průmyslu. Areál společnosti MATRIX 
se totiž stal místem odborného setkání zájmové skupiny 
Společenstvo dřevozpracujících podniků (SDP).

Celkem třiasedmdesát odborníků se sešlo 9. listopadu ve 
výrobním závodě divize Wood. Setkání všech zúčastněných 

zahájil předseda SDP Ing. Petr Pražan, Ph.D., který všechny 
přítomné přivítal a seznámil je s odpoledním programem. Po-
tom předal slovo garantovi celé akce, řediteli divize MATRIX 
Wood Vlastimilu Chaloupkovi. Ten po krátkém přivítání všech 
účastníků představil aktivity holdingu MATRIX včetně všech 
dceřiných firem.

Hlavní důraz byl kladen na představení nového dřevařské-
ho závodu, který si následně mohli všichni účastníci postupně 
prohlédnout. Největší pozornost budila samozřejmě nová 
technologie pilnice, kde se skupiny zdržovaly nejdéle. Všichni 
účastníci setkání tak mohli zhodnotit vývoj divize Wood, neboť 
SDP se zde konalo již potřetí v historii. Naposledy tomu bylo 
roku 2010.

Setkání pokračovalo v nedalekém Letovisku Studánka, kde 
všechny účastníky přivítal generální ředitel MATRIX, a.s. Ing. Li-
bor Burian, MBA. Dále byla na programu odborná debata nad 
tématy z aktuálního dřevařského prostředí v ČR, o kterých se 
diskutovalo do pozdních večerních hodin.
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Středisko Třebešov 
si prohlédli maturanti

Česká lesnická akademie jezdí do Třebešova pravidelně.

MATRIX navštívili studenti 
České lesnické akademie Trutnov

Společnost otevřená studentům. To je již celou řadu let 
MATRIX, a.s. Spolupráci se středními i vysokými školami 
navázaly všechny divize holdingu, výjimkou tedy není ani 
divize Wood. 

Stalo se již tradicí, že dřevařský provoz v Třebešově v rámci 
výuky pravidelně navštěvují studenti České lesnické akade-
mie v Trutnově. Poslední dvě návštěvy se konaly 27. listopadu  
a 4. prosince, kdy do areálu v Třebešově přijeli maturanti.

Po krátkém seznámení s bohatými aktivitami společností 
MATRIX proběhla exkurze po celém výrobním dřevařském zá-
vodě v Třebešově. Nabyté dojmy si mohli studenti ještě obo-
hatit v následné diskuzi v Loveckém salónku, kde si doplnili 
znalosti o složitém procesu zpracování dřeva.

Součástí exkurze byl také společný oběd, který studentům  
z Trutnova připravili pracovníci hotelu Studánka.

Za pravidelnou a záslužnou spolupráci se školami získal hol-
ding MATRIX, a.s. ocenění Firma škole 2018, na kterou MATRIX 
navrhla právě Česká lesnická akademie v Trutnově.
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O Dřevocentru mluvili
Ing. Martin Šimíček 
a Štěpán Šanca

Dřevocentru CZ se letos daří,
vyniká pobočka ve Velké Bystřici
Síť třinácti prodejen Dřevocentra CZ získala nedávno dva 
nové přírůstky v podobě poboček ve Znojmě a v Prostě-
jově. Celkem tedy mají zákazníci na Moravě možnost na-
koupit v pěti prodejních skladech. Nejenom o tom se pro 
MATRIX Info rozpovídal obchodní manažer Dřevocentra 
CZ pro Moravu Ing. Martin Šimíček.

Čím se Dřevocentrum CZ odlišuje od velkých řetězců dis-
tribuujících zboží „pro kutily“?

„Společnost Dřevocentrum CZ, a.s je od jiných podobných 
řetězců zcela odlišná. Především se snažíme vyhovět všem zá-
kazníkům, kteří naše prodejny navštíví. Naší velkou výhodou je 
široký sortiment zboží skladem, který si mohou naši zákazníci 
na místě zakoupit. Kromě toho se snažíme ke každému zákaz-
níkovi přistupovat individuálně, abychom mu mohli nabídnout 
a zajistit jím požadovaný druh materiálu a specifické rozměry. 
Naši prodejci jsou také připraveni každému zákazníkovi od-
borně poradit a nasměrovat za tím správným produktem. Ta-
kovýto přístup k zákazníkovi bude Dřevocentrum CZ rozvíjet  
i v budoucnu. Také proto jsme přesvědčeni, že Dřevocentrum 
bude mít i nadále své místo na trhu se dřevěným materiálem.“

Jaká je podle vás v současné době na českém trhu kvalita 
dřeva? 

„V následujících několika letech se budeme muset bohužel 
vyrovnat s nižší kvalitou dřeva. Všechno způsobila současná 
kůrovcová kalamita. Tento problém postihuje především dře-
věný materiál s přidanou hodnotou, na který jsme stabilně 
zvyklí. Mluvíme o palubkách, KVH a BSH lepených hranolech, 
hoblovaných produktech nebo podkladních lištách. Kvalita 
těchto produktů se pohledově zhoršuje a jde na samou hra-
nici povolené normy. Současně se ale také stále častěji potý-
káme s řešením reklamací, a to jak vůči dodavatelům, tak i vůči 
našim zákazníkům. Podobný problém existuje i se stavebním 
řezivem. Objem povoleného zamodrání a prasklin řeziva totiž 
narůstá v řádech desítek procent. Na stavební konstrukce je 
sice řezivo vyhovující, bohužel ho ale nelze prodat na stavbu 

pergol a pohledových konstrukcí. Také proto je pro Dřevocen-
trum CZ důležitá komunikace se zákazníkem. Musíme vždy 
zjistit, k jakému účelu bude dané řezivo použito. Tímto se vy-
varujeme spoustě nedorozumění.“

Blíží se zima a s ní útlum stavebních prací. Mění se proto 
portfolio produktů, které se v síti Dřevocentra CZ prodá-
vají? Jak se na zimu připravujete?

„Zima je nedílnou součásti roku a pozitivně i negativně 
ovlivňuje chod Dřevocentra. Na jedné straně dochází k ob-
chodnímu útlumu, poklesu tržeb a nutnosti aktivně pracovat 
se zásobami. Na straně druhé mohou naši zaměstnanci trochu 
zpomalit, oddechnout si a načerpat novou energii na nastá-
vající sezonu. To však neznamená, že nic neděláme. Čím lépe  
v tomto období pracujeme na přípravách do nové sezony, tím 
větší máme  pravděpodobnost úspěchu. Zahrnuje to vybírání 
nových skladových sortimentů, modernizování skladů a tech-
niky, vyjednávání nových a lepších podmínek s dodavateli. 
Jednáme také o možnostech dodávek ke stávajícím a novým 
zákazníkům. Během zimního období zákazníkům samozřej-
mě nabízíme palivové dřevo, dřevěné brikety nebo pelety. 
I když tyto produkty netvoří nosný program, přesto jsou ne-
dílnou součásti sortimentu Dřevocentra, a také souvisejícího 
marketingu. Díky odběru paliva se k nám zákazníci dostanou  
i v zimních měsících a přitom si mohou prohlédnout naše 
ostatní zboží. A to je dobrá reklama.“

Jak se na Moravě promítlo otevření nových poboček  
Dřevocentra v Prostějově a ve Znojmě?

„V letošním roce jsme plánovali otevření jedné pobočky na 
Moravě a jedné v Čechách. Nakonec se ale podařilo zajistit dva 
areály pro provoz prodejních poboček na Moravě, konkrét-
ně v Prostějově a ve Znojmě. Zaškolení nových zaměstnanců 
na tyto pobočky probíhalo za plného provozu na prodejním 
skladě Velká Bystřice. Prodejnu ve Znojmě se nám podaři-
lo otevřít na velice výhodném místě v ulici Dobšická. Ta leží  
v průmyslové a obchodní části Znojma. Již nyní si dovolím 
konstatovat, že lokalita pro umístění pobočky byla vybrána 
velice dobře, protože poptávka po dřevěném sortimentu tu 
je. Díky strategicky viditelnému místu a kvalitně pracujícím 
zaměstnancům očekáváme během příští sezony výrazný ná-
růst tržeb. Areál v Prostějově se sice nachází v průmyslovém 
areálu, ale leží mimo hlavní silniční uzly. Budeme tedy mu-
set k získání zákazníků vynaložit vyšší pracovní úsilí. Jedním 
z důležitých kroků potom bude větší investice do účelo-
vé reklamy. Vedoucím na středisku v Prostějově se stal 
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Jaroslav Bielesz, který je dlouholetým zaměstnancem  
Dřevocentra. Do Prostějova přešel z pobočky ve Velké Bystři-
ci, kde pracoval jako prodejce. Díky jeho dobrým výsledkům 
dostal od vedení společnosti důvěru a podporu pro pozici ve-
doucího skladu.“

Máte už představu, které z poboček na Moravě se letos 
dařilo nejvíce?

„Na Moravě je naší vlajkovou lodí pobočka ve Velké Bystřici. 
Ta každým rokem dokazuje, že je základním stavebním kame-
nem Dřevocentra. Také letos zaměstnanci v Bystřici pracovali 
na hranici svých možností, což dozajista uvidíme v hospodář-
ském výsledku, který bude jistě jeden z nejlepších v historii 
pobočky. Navíc musím znovu zdůraznit, že personál z Velké 
Bystřice školil zaměstnance do nových poboček v Prostějově 
a ve Znojmě a ještě přišel o Jaroslava Bielesze, který se stal 

vedoucím pobočky Prostějov. Díky těmto okolnostem jsme 
se rozhodli tuto pobočku rozšířit o jednoho nového zaměst-
nance, který by měl personální situaci stabilizovat a pracovat 
na dobrých výsledcích pobočky pro příští rok. Všem zaměst-
nancům Velké Bystřice bych tímto chtěl za jejich práci velmi 
poděkovat.“

Máte pro rok 2019 v plánu nějakou větší investici do jed-
notlivých středisek Dřevocentra CZ?

„Na rok 2019 plánujeme pro Moravu investice do sklado-
vých ploch a regálových systémů na vysušený a hoblovaný 
materiál. Investovat bychom chtěli ve Velké Bystřici, Hodoní-
ně a Petřvaldu. Peníze máme v plánu směřovat zejména na 
zlepšení skladovacích podmínek, zvětšení skladovacích ploch 
a k rozšíření nabídky hoblovaného materiálu. Tam vidíme do 
budoucna největší prostor pro obchodní růst.“

Na aktuální situaci poboček  
Dřevocentra CZ v Čechách jsme se 
zeptali obchodního manažera pro  
Čechy – sever Štěpána Šancy.

Čím se Dřevocentrum CZ odlišuje od 
velkých řetězců distribuujících zboží 
„pro kutily“?

„Na našich provozovnách je výhodou 
šíře sortimentu a zkušenosti zaměst-
nanců. Umíme zákazníkům poradit 
i s realizací a doporučit vhodný materi-
ál. Zákazník si na našich skladech může 
zakoupit řezivo podle svého výběru. 
Pro náročné zákazníky navíc umíme za-
jistit dodávky i pro speciální objednávky 
na míru.“

Jaká je podle vás v současné době na 
českém trhu kvalita dřeva?

„Jak již ve své odpovědi popsal kole-
ga, potýkáme se nyní se sníženou kvali-
tou dřeva. I přesto ale musíme splňovat kvalitu požadovanou 
pro certifikaci dřeva pro konstrukční účely. Tato certifikace 
byla obnovena v listopadu a naše konstrukční dříví je každo-
ročně náhodně testováno výběrem z prodejních středisek.“

Blíží se zima a s ní útlum stavebních 
prací. Mění se proto portfolio pro-
duktů, které se v síti Dřevocentra CZ 
prodávají? Jak se na zimu připravuje-
te?

„Ano určitě se mění. Soustředíme 
se na dobré zásoby materiálů, které se 
prodávají v zimě. Často se jedná o fošny 
do podlah, deskové materiály, vnitřní 
obklady a kompletní hoblovaný pro-
gram.“

Máte pro rok 2019 v plánu nějakou 
větší investici do vašich středisek 
Dřevocentra CZ?

„Investičně se nám rok 2018 podařil 
především na provozovně v Ústí nad La-
bem. Sklad byl vybaven novým bočním 
vysokozdvižným vozíkem, novou halou 
a regálovým systémem. To nám po-
mohlo při naskladnění většího množství 
hoblovaných materiálu a KVH profilů. 

Pro rok 2019 plánujeme zajímavé investice na skladě v Hradci 
Králové a v Trutnově. O detailech těchto investic budeme prů-
běžně informovat v jarních vydáních MATRIX Info.“
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Přijeďte za zážitky 
do Letoviska Studánka
Bohatá nabídka Studánky byla doplněna o brunch.

Svatého Martina 
slavili na Studánce brunchem
Za osm let od svého otevření si Letovisko Studánka vy-
budovalo výbornou gastronomickou pověst. Už tak bo-
hatá nabídka byla letos navíc rozšířena o brunch, který 
hotelový personál připravil k příležitosti svátku svatého 
Martina.

Jídlo pozdního rána a časného odpoledne servírovali na 
Studánce od 11 do 16 hodin, takže hosté měli možnost hodo-
vat plnými doušky a dostatečně dlouho.

„První ročník brunche se velmi vydařil. Akci se nám podaři-
lo dobře zorganizovat a naplánovat i s ohledem na hotelový 
provoz, který je omezen nejrůznějšími akcemi a společnostmi,  
a o to více jsme rádi, že si hosté svou návštěvu dopředu re-
zervují, čímž si vytváří nejen jistotu dobrého jídla, ale také pří-
jemného a klidného prostředí,“ upozornil F&B manažer hotelu 
Ing. Matěj Novák.

Objem jídla byl správně určen především díky rezervacím, 
které si udělala většina příchozích hostů. Pro ty byl brunch při-
praven formou rautu, takže si každý mohl vybrat to, co oprav-
du chtěl.

„V nabídce jsme měli menu připravené ve stylu svatomartin-
ských hodů. Hosté mohli ochutnat od tradičních pokrmů jako 

je svatomartinská husa se zelím a knedlíkem, svatomartinské 
rohlíčky, paštiku foie gras z husích jater, až po podzimní spe-
ciality pečených kaštanů a dalších vynikajících pokrmů,“ dodal 
Matěj Novák, který celý brunch zorganizoval.

Studánka dlouhodobě pracuje na tom, aby se do kouzel-
ného prostředí letoviska hosté opakovaně vraceli a přijížděli 
za zážitkem. Povedený svatomartinský brunch, na který brzy 
naváží další podobné akce, k tomu jistě přispěl. 

Již od prvního adventního víkendu se hosté mohou těšit na 
nové gastronomické speciality zakomponované do sezonního, 
již vánočního menu a adventních pochoutek.



MATRIX INFO | 19

MATRIX INFO | hotel Studánka

Barmanské osobnosti 
na Studánce

Jako komisaři na Ježkův pohár přijely 
barmanské osobnosti Karel Zapalač a Václav Štrof.

Na Studánce připravovali drinky 
mladí barmani
Kdo by je neznal. Vkusně oblečení muži a ženy, kteří jsou 
schopni s elegancí sobě vlastní připravit z vybraných su-
rovin nápoj, který ocení i znalec. Barmanem se touží stát 
i celá řada mladých lidí. Právě barmani junioři, tzv. gree-
nhorns, se 13. listopadu od 11 hodin představili ve spole-
čenském sále Letoviska Studánka. Uskutečnil se zde totiž 
první ročník barmanské soutěže Ježkův pohár.

Celkem patnáct soutěžících ze Střední školy informatiky 
a služeb Dvůr Králové nad Labem, Střední školy hotelnictví  
a společného stravování v Teplicích nad Metují a ze Střední 
školy služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové míchalo 
drinky nejrůznějších názvů. Používali přitom různé ingredience 
a výsledkem byl dobře vypadající a především chutný nápoj.

Ještě před samotnou soutěží všichni účastníci absolvovali 
písemný test a pak už si pod dohledem komisařů vylosovali je-
den drink, který následně připravili. Jejich počínání hodnotili 
takoví velikáni jako barman a mistr světa Karel Zapalač nebo 
spoluzakládající člen České barmanské asociace Václav Štrof. 
Ti si se soutěžícími podali ruku a potom už bedlivě hodnotili 
doslova každý pohyb rukou mladých mužů a slečen.

„Osobně se moc těším na přípravu nápoje white lady. Na 
tento typicky pánský drink mám krásné vzpomínky ještě z dob, 
kdy se mu říkalo počeštěně bílá paní,“ prozradil komisař Karel 
Zapalač, který zdůraznil, že pro úspěšného barmana je důle-
žitý trénink, každodenní praxe, ale také účast na podobných 
soutěžích, která každého účastníka posune dále. Vítězem se 
nakonec stali všichni účastníci, kteří projevili dostatečnou od-
vahu na vystoupení před publikem.

Na své si přišli i přihlížející hosté, protože všechny drinky 
mohli následně konzumovat.

Uspořádáním soutěže, na kterou budou navazovat další 
ročníky, dali na Studánce možnost mladým studentům nahléd-
nout do zákulisí náročného a krásného barmanského řemesla.

Které drinky se na Studánce 
servírovaly?

 » Dry martini
 » Bronx
 » Manhattan
 » Alexander
 » Rob roy
 » White lady
 » Margarita
 » Paradaise
 » Negroni cocktail
 » Tequila sunrise



MATRIX INFO | 20

MATRIX INFO | farma Třebešov

Farma Třebešov 
na výlovu rybníka Broumar

Atmosféru výlovu Broumaru v Opočně si nenechaly po-
slední listopadový víkend ujít stovky diváků, většina  
z nich navštívila i stánek Farmy Třebešov.

To nejlepší z Orlických hor se na břehu známého rybníka 
prodávalo již podruhé.

„Lidé si nejvíce kupovali zabijačkovou tlačenku, které se pro-
dalo více než 50 kg. Na odbyt šla také pytlácká kýta a zbojnický 
bok,“ prozradila obchodní zástupkyně Farmy Třebešov Irena 
Tomasová.

Kromě podívané v rybníce přihlížející zaujaly živé ryby  
v akváriích a doprovodný program o přírodě. Při něm byli k vi-
dění opeření dravci – výr, sovy, raroch, káňata či sýček.

Darujte k Vánocům gurmánský 
zážitek od Farmy Třebešov

Dárkový balíček M
 300 Kč/ks

Dárkový balíček XL
 575 Kč/ks

Dárkový balíček XXL
 1 100 Kč/ks
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Recepty od Farmy Třebešov

Zajíc na smetaně  
z masa od Farmy Třebešov
Ingredience: 1 naložený prošpikovaný zajíc a všechna naložená zelenina, 100 g slaniny, mořidlo na podlévání, 
1 kelímek smetany, mléko, jíška.

Postup: Na pekáč dáme zeleninu vyjmutou z mořidla a na ni položíme posoleného zajíce. Na maso rozložíme 
kousky pokrájené slaniny. Pečeme v troubě v zakrytém pekáči a podle potřeby podléváme mořidlem. Téměř 
měkké maso odkryjeme a dočervena osmahneme. Pak jej vyjmeme, šťávu se zeleninou rozmixujeme, předem 
ale vyjmeme koření (bokový list, pepř, nové koření). Šťávu zalijeme smetanou, naředíme plnotučným mlékem, 
zahustíme a necháme povařit. Zajíce rozporcujeme a v dochucené omáčce prohřejeme.

Vhodná příloha: knedlík

Variace: Do mixeru dáme zeleninový výpek, lžíci hořčice a popř lžící brusinek. Rozmixujeme, dáme na pánev, 
přidáme smetanu popř. naředíme plnotučným mlékem, zjemníme máslem (čím více smetany, tím je omáč-
ka jemnější). Omáčku povaříme. Můžeme dochutit ústřicovou omáčkou nebo tukem z vyškvařeného špeku, 
případně dochutíme citronovou šťávou, přisolíme, přisladíme a podle potřeby zahustíme jíškou (opatrně). Do 
omáčky těsně před podáním můžeme přidat našlehanou smetanu a brusinky.
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divize Automotive
Karpíšek Lubomír

divize Autocentrum
Lukášek Josef
Steklík Lukáš

divize Wood
Voltr Luboš
Dostál Tomáš
Kalous Jiří
Radoň Jan
Stejskal Jan

divize Windows
Čapo Richard
Oubrecht Petr
Gregor Jan
Zelený Tomáš

divize Správa
Bárta Martin
Holakovská Radka
Tomášová Blanka

Dřevocentrum CZ
Krejčí Petr
Knazovič Lukáš
Luňák Pavel

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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

Naši oslavenci
v prosinci 2018
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