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Je na čase vyměnit staré za nové.

NOVÁ svářečská kukla 
3M™ Speedglas™ G5-01 pro náročné svařování

Pro více informací kontaktujte naše prodejce.

          Celou videorecenzi naleznete také na našem YouTube kanálu.

matrix-automotive.cz/srotovne
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časopisu společnosti MATRIX a.s., neváhejte se obrátit na email: 
gdpr@matrix-as.cz. Děkujeme

Slovo ředitele 
divize Automotive
Jaroslav Švarc

Téma čísla: 4Hraje se o důvěru
Rok 2019 byl velmi důležitým milníkem v osmadvacetileté cestě di-
vize MATRIX Automotive. Zatímco jsme nejprve pouze dováželi zbo-
ží, následně ho obohacovali naší technickou přidanou hodnotou,  
nyní je naší novou aktivitou přímý vývoj řešení problematiky v oblasti  
povrchových úprav a lepících systémů. 

14MATRIX Windows  
kráčí inovativním směrem
Pracoviště MATRIX Windows v Lipovce má v posledních dnech  
zajímavou posilu. Na výrobě dřevěných oken se zde podílí Samuel 
Kramár z Mendelovy univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské fakulty.

18U konstrukčních hranolů 
je nejdůležitější kvalita
V čem vlastně spočívá podstata výroby konstrukčních hranolů? 
Proč se dřevo spojuje a vyrábí se z něj produkty jako KVH či BSH?  
V čem jsou největší výhody tohoto konstrukčního materiálu? 

22Pro start profesní kariéry jsem  
si nemohl vybrat lepší místo
Dlouhých pět let byl Ing. Matěj Novák nedílnou součástí týmu 
Letoviska Studánka. Dnes už bývalý F&B manažer Studánky se 
rozhodl pro novou životní výzvu a se svými dlouholetými kolegy se 
tak rozloučil.

Vážený čtenáři,

krédo divize Automotive je Pomáhejme všemu v 
pohybu, což v době nouzového stavu může působit 
poněkud ironicky. Věřím, že se brzy opět vše rozběh-
ne, protože pohyb je život. Berme tuto situaci jako 
něco, co nás všechny přepóluje a v novém rozjezdu 
budeme trochu jiní. Většina z nás pracuje materiálně 
a je to pro obživu nutné. Jsme dlouhodobě úspěšní, 
máme dobré výsledky a stále vyšší cíle. 

Nyní je čas se zastavit a poklidit, a to nejen své 
okolí, ale hlavně v sobě. Věřím, že při tom úklidu zno-
vu nalezneme věci jako je pokora a úcta k základním 
hodnotám na zemi včetně své rodiny, zdraví svého  
i ostatních. A co hlavně zjistíme je fakt, že tohle 
všechno může v harmonii existovat spolu s úspě-
chem a kariérou.

Při pohledu na dnešní svět musíme být šťastni, 
kde jsme se narodili a kde žijeme. Vězme, že všechny 
důležité věci na světě nejsou věci...

Jaroslav Švarc

24Farma Třebešov vyrábí kvalitní 
potravinářské produkty díky  
komplexní péči o půdu a výnosy
Potravinová soběstačnost. Dvě slova, která opět nabývají na vý-
znamu v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru, kterou  
v současné době prožívá celá planeta. Pokud by mělo dojít k dlou-
hodobému uzavření hranic, je potřeba, aby Česká republika byla 
potravinově soběstačná. 
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Jsme součástí českého 
průmyslu, už více než 28 let 

Foto: Archiv MATRIX a.s. 2019
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MATRIX INFO | téma čísla 

Hraje se o důvěru
Rok 2019 byl velmi důležitým milníkem  
v osmadvacetileté cestě divize MATRIX 
Automotive. Zatímco jsme nejprve pouze 
dováželi zboží, následně ho obohacovali 
naší technickou přidanou hodnotou, nyní 
je naší novou aktivitou přímý vývoj řešení 
problematiky v oblasti povrchových úprav 
a lepících systémů. Otevřeli jsme technicky 
náročně vybavené Techcentrum a Labora-
toř lepení. Tento krok přispěl k vysokému 
procentu úspěšných projektů, které jsme na 
sklonku roku získali.

Svalem divize je silný a stabilní obchodní 
tým, který má letité zkušenosti v tomto oboru 
a je schopen utvořit pevnou konektivitu mezi 
technickým výkonem divize Automotive a zá-
kazníkem.

V druhé fázi nastupuje týlové zabezpečení  
z oddělení logistiky, která garantuje bezpeč-
nost dodávek našich produktů s rychlostí ge-
parda a přesností hodináře.

Vše, o co se hraje, je důvěra mezi dvěma 
subjekty reprezentovanými osobami na obou 
stranách, bez které je to u technicky náročných 
a bezpečnostně citlivých výrobních aplikací ne-
zbytné.

Celý tým udělá maximum proto, aby i násle-
dujících osmadvacet let tuto důvěru ve značku 
MATRIX, a to nejenom u významných průmys-
lových firem v Čechách i na Slovensku, neztra-
til.

Požádali jsme o rozhovor pana Jaroslava 
Švarce, ředitele divize Automotive a Zdeňka 
Kovárníka, ředitele dceřiné firmy MATRIX Tra-
de Slovakia s.r.o. 

Pane Švarci, co říkáte současné situaci?

„Přiletěla černá 
labuť, tak nazý-

vají ekonomové 
n e o č e k á v a -
nou událost  
a všichni se 
s ní musíme 
v y r o v n a t .
Určitě bu-

deme muset 
víc zabrat. Jen 

by bylo dobré, 
abychom to byli 

ve společnosti všichni  
a někdo se takzvaně nevezl.“

 Jak jste se s dobou koronaviru v divizi vy-
rovnali?

„To vám zodpovědně řeknu tak za tři měsíce.
Museli jsme zkoordinovat uzavření některých 
našich zákazníků, hlavně v návaznosti na expi-
race lepidel, které máme skladem.

Může se stát, že nám zavřou některé doda-
vatelské výrobní linky. Naším úkolem je toto 
ustát tak, abychom žádného našeho zákazníka 
neomezili jak v rychlosti, tak i v kvalitě dodávky.

Máme sklady naplněny a čekáme, co nám 
nový den přinese. Věnujeme se teď významněji 
projektům především v našich laboratořích.“

Jaký bude podle vás další vývoj ?

„Je 27. března 2020 a můj odhad je, že vr-
chol virózy COVID-19 přijde symbolicky v obdo-
bí Velikonoc, tzn. že do konce května by mohly 
postupně hlavní restrikce a omezení opadat.  
II. Q 2020 budeme muset oželet, pak by mohl 
přijít postupný růst až do úrovně 80% roku 
2019. Věřím, že už teď všichni vědí, co pak bu-
dou smysluplně dělat.“

Pane Kovárníku, jaká je současná situace  
v dceřiné firmě MATRIX TRADE na Sloven-
sku?

„Tam je to velice podobné. Jak víte situace  
s šířením COVID-19 je zátěžovou zkouškou 
pro celý svět a to nejen  
v rovině ekonomické, 
ale především lidské. 
Zabezpečit zdraví 
všech lidí včetně 
zaměstnanců je 
prvořadé. Situace 
se mění ze dne 
na den a naším 
hlavním úkolem 
je nyní promptně 
reagovat na změny  
v dodávkách materiálů 
u našich koncových zákaz-
níků podle jejich potřeb ohled-
ně odstávek výroby.“

Znamená to tedy, že již někteří vaši zákazní-
ci zastavili výrobu? 

„Ano, všechny automobilky a v návaznosti 
na to i většina subdodavatelských firem pře-
rušila minimálně na 14 dní výrobu. Nyní je na-
ším úkolem s těmito firmami komunikovat tak, 
abychom byli připraveni na obnovení dodávek 
jakmile se výroba znovu spustí.“

A váš výhled na nejbližší období?

„Jelikož vývoj pandemie na Slovensku je 
zhruba o 14 dní pozadu oproti Česku, tak vr-
chol virózy odhaduji někdy na přelom dubna  
a května. Je tedy logické, že minimálně do 
konce června se budou firmy stabilizovat a po-
stupně najíždět na plnou výrobu a s nimi i celý 
dodavatelský řetězec. Pevně věřím, že od III. Q 
budeme všichni opět připraveni rozhýbat prů-
mysl na Slovensku na plné obrátky.“
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MATRIX INFO |  automotive

Podporujeme vše v pohybu
i krajský přebor FC Spartak Rychnov nad Kněžnou

Život je pohyb a pohyb je život! V MATRIX Automotive pomáháme všemu v pohybu. Podporujeme nejen “A“ tým 
krajského přeboru, ale také děti a mládež.

MATRIX a.s. se tak stal generálním partnerem FC Spartak Rychnov nad Kněžnou pro rok 
2020.

Nejen dodávkami brusných a lepicích technologií pro výrobce auto-
mobilů, autobusů, vlaků, letadel, lodí a kamionů, ale i podporou 

pohybu dětí, mládeže i dospělích fotbalového klubu FC Spartak 
Rychnov nad Kněžnou je MATRIX Automotive součástí všeho 

v pohybu.

„Jsme velmi rádi, že jsme se domluvili se společností 
MATRIX na generálním partnerství. Jedná se o sil-

nou a respektovanou společnost v regionu, která již 
dlouhodobě sponzoruje náš klub“ řekl předseda 
Václav Brůžek.

FC Spartak patří dlouhodobě k největším od-
dílům na okrese Rychnov nad Kněžnou. Je tra-
dičním účastníkem krajského přeboru mužů  
i v mládežnických kategoriích. V práci s mláde-
ží a dětmi patří FC Spartak k nejvýznamnějším  
i v rámci Královéhradeckého kraje. Prohloube-
ní spolupráce se společností MATRIX přispěje  
k dalšímu růstu našeho klubu.
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MATRIX INFO | aktuality

Divize MATRIX Wood  
dodala materiál na hmyzí 
domečky

Vážený pane řediteli,

Dovolte, abychom Vám co nejsrdečněji poděkovali za Vaší 
přízeň a podporu spolku laryngektomovaných ČR. Naše 
činnost je zaměřená na pomoc lidem po onkologickém 
onemocnění hrtanu, kteří náhle ztratili schopnost komuni-
kovat. Váš finanční příspěvek nám pomůže realizovat akti-
vity pro nácvik komunikace a sociální integraci našich členů  
a zlepšení jejich kvality života.

Ještě jednou za Vaší pomoc děkujeme!

MAS POHODA venkova z.s. děkuje společnosti MATRIX a.s. 
– divize Wood za dodání materiálu na první tři hmyzí do-
mečky, které mají již své provozovatele. Těmi jsou naši nej-
menší z MŠ Rašínova, MŠ Nahořany a MŠ Slavoňov – tak ať 
se vám daří!

Náměstek ministra  
zemědělství Mgr. Patrik 
Mlynář navštívil MATRIX a.s.

Cílem návštěvy bylo osobní seznámení se s dokončenými in-
vesticemi do dřevařské divize Wood. Náměstku Mlynářovi byla 
představena výkonnost  technologie a integrita Průmyslu 4.0. 
Přestavili jsme mu projekty pro lepší využití kůrovcové kulatiny 
a možnosti zpracování ostatních dřevin. V době nastoupené 
klimatické změny jsou to klíčová témata pro Ministerstvo ze-
mědělství, Lesy ČR a zpracovatele dřevní hmoty.

Poděkování za podporu  
od spolku  
laryngektomovaných ČR

Foto: Archiv MATRIX a.s. 6.3.2020
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MATRIX a.s.
Autocentrum Lipovka

Lipovka 142

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: 494 339 292, 731 449 721

Email.: autocentrum@matrix-as.cz
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   VÝPRODEJ 
SKLADOVÝCH VOZŮ 
 ZA JARNÍ CENY

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky našich skladových vozů  
s garancí prověřené historie a technického stavu.

Při koupi vyzkoušeného vozu z programu 
ŠKODA Plus využijte tyto benefity:

skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

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

Výkupní bonus
10 000 Kč

+

Ke všem vozům  
bonus ve výši 20 000 Kč

Vozy jsou ilustrativní

SKO-Vyprodej-inzerce-210x297mm.indd   1 25.03.2020   18:23
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ŠKODA Octavia
1,0 TSI / Ambition plus / manuál

Tachometr: 12 061 km
Motor: benzin, 85 kW
Do provozu: 06/2018

Vnější vzhled a výbava
Dešťový senzor, kola z lehkých slitin, 
kontrola tlaku v pneu, metalický lak, 
přední mlhovky, ukazatel vnější teploty, 
vyhřívaná zrcátka

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, 
handsfree, klimatizace mechanická, lo-
ketní opěrka přední a zadní, malý kožený 
paket, Maxi Dot, multifunkční volant, 
nastavitelný volant, tempomat, vyhříva-
ná sedadla

369 000 Kč 
304 959 Kč bez DPH

Škoda Fabia
TSI 1,0 / Style Plus / manuál
 
Tachometr: 23 179 km
Motor: benzín, 81 kW
Do provozu: 09/2018

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
dálkově ovládané centrální zamyká-
ní, kola z lehkých slitin, kontrola tlaku  
v pneu, metalický lak, přední mlhovky, 
senzor světel, tažné zařízení, tónovaná 
skla, ukazatel vnější teploty

Vnitřní výbava
Bluetooth, dekor interiéru (dřevo, hliník 
atp.), dělená zadní sedadla, el. ovládání 
oken, el. ovládání zrcátek, handsfree, 
Isofix, klimatizace automatická, loketní 
opěrka přední, malý kožený paket, Maxi 
Dot, multifunkční volant

295 000 Kč 
243 802 Kč bez DPH

Škoda Fabia
TSI 1,0 / Style Plus / manuál

Tachometr: 18 090 km
Motor: benzín, 81 kW
Do provozu: 04/2018

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
dálkově ovládané centrální zamykání, 
kontrola tlaku v pneu, metalický lak, 
přední mlhovky, senzor světel, tónovaná 
skla, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná 
zrcátka, xenonové světlomety

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládání oken, el. ovládání 
zrcátek, handsfree, klimatizace automa-
tická, loketní opěrka přední, malý kožený 
paket, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, tempomat, vyhřívaná sedadla

272 000 Kč 
224 793 Kč bez DPH

Škoda Karoq
TDI 2,0 / Style Plus / automat

Tachometr: 29 500 km
Motor: nafta, 110 kW
Do provozu: 11/2018

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
el. vyhřívané přední sklo, LED hlavní 
světlomety, natáčecí světlomety, ostři-
kovače světlometů, přední mlhovky, taž-
né zařízení, vyhřívaná zrcátka, vyhřívané 
trysky ostřikovače čel. okna

Vnitřní výbava
Bluetooth, dekor interiéru, el. ovládaná 
přední sedadla, el. ovládané 5. dveře, 
klimatizace automatická, kožené čalou-
nění sedadel, multifunkční volant, nasta-
vitelný volant, navigační systém, loketní 
opěrka přední, loketní opěrka zadní

786 500 Kč 
650 000 Kč bez DPH

Škoda Scala
TSI 1,0 / Style / manuál

Tachometr: 2 000 km
Motor: benzin, 85 kW
Do provozu: 07/2019

Vnější vzhled a výbava
LED hlavní světlomety, metalický lak, 
přední mlhovky, senzor světel, tónova-
ná skla, ukazatel vnější teploty, yhřívaná 
zrcátka, vyhřívané trysky ostřikovače čel. 
okna, zadní stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, 
el. sklopná zrcátka, handsfree, Isofix, 
klimatizace automatická, malý kožený 
paket, Maxi Dot, multifunkční volant, 
nastavitelný volant, tempomat, vyhříva-
ná sedadla

394 760 Kč 
326 248 Kč bez DPH

Škoda Rapid
TSI 1,0 / Style Plus / manuál

Tachometr: 11 890 km
Motor: benzin, 70 kW
Do provozu: 09/2018

Vnější vzhled a výbava
Kola z lehkých slitin, kontrola tlaku  
v pneu, metalický lak, přední mlhovky, 
senzor světel, ukazatel vnější teploty, 
vyhřívaná zrcátka, xenonové světlomety

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

309 000 Kč 
255 372 Kč bez DPH

Škoda Rapid
1,0 TSI / Monte Carlo / manuál

Tachometr: 17 594 km
Motor: benzin, 70 kW
Do provozu: 02/2019

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
metalický lak, přední mlhovky, senzor 
světel, sportovní paket, tónovaná skla, 
ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zr-
cátka, vyhřívané trysky ostřikovače čel. 
okna, zadní stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, 
klimatizace automatická, loketní opěrka 
přední a zadní, malý kožený paket, Maxi 
Dot, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, sportovní sedadla, tempomat
vyhřívaná sedadla

339 000 Kč 
280 165 Kč bez DPH

Škoda Octavia
DSG 1,4 / Style Plus / automat

Tachometr: 17 672 km
Motor: benzin, 110 kW
Do provozu: 00/2018

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
el. vyhřívané přední sklo, kola z lehkých 
slitin, kontrola tlaku v pneu, LED hlavní 
světlomety, natáčecí světlomety, ostři-
kovače světlometů, přední mlhovky, 
střešní nosič, tónovaná skla

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, 
klimatizace automatická, loketní opěrka 
přední a zadní, malý kožený paket, Maxi 
Dot, multifunkční volant, tempomat, 
yhřívaná sedadla, řazení na volantu

499 000 Kč 
412 397 Kč bez DPH

Škoda Octavia
TSI 1,8 / Style Plus / manuál

Tachometr: 18 890 km
Motor: benzin, 132 kW
Do provozu: 06/2018

Vnější vzhled a výbava
El. vyhřívané přední sklo, kola z lehkých 
slitin, kontrola tlaku v pneu, metalický 
lak, natáčecí světlomety, ostřikovače 
světlometů, přední mlhovky, senzor svě-
tel, tažné zařízení, ukazatel vnější teplo-
ty, xenonové světlomety

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, 
klimatizace automatická, loketní opěrka 
přední a zadní, malý kožený paket, Maxi 
Dot, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, tempomat, vyhřívaná sedadla, 
řazení na volantu

469 000 Kč 
387 603 Kč bez DPH

Škoda Octavia
Combi TSI 1,8 / Style plus / automat

Tachometr: 18 755 km
Motor: benzin, 132 kW
Do provozu: 08/2018

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
el. vyhřívané přední sklo, LED hlavní 
světlomety, ostřikovače světlometů, 
přední mlhovky, senzor světel, střešní 
nosič, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná 
zrcátka, zadní stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládání oken, handsfree, 
klimatizace automatická, klimatizovaná 
přihrádka, multifunkční volant, nasta-
vitelný volant, navigační systém, tem-
pomat, vyhřívaná sedadla, vyhřívaný 
volant, řazení na volantu

529 000 Kč 
437 190 Kč bez DPH

w
w

w
.auto

centrum
.m

atrix-as.cz
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,5 – 4,9 l/100 km, 93 – 113 g/km

   NOVÁ
ŠKODA OCTAVIA
  COMBI

Moje volba

novaoctavia.cz

Svezte se v nepřekonatelném pohodlí

HEAD UP DISPLEJ MODERNÍ ASISTENTI VIRTUÁLNÍ KOKPIT

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Nová verze ikonického modelu ŠKODA OCTAVIA COMBI znovu posouvá měřítka ve své třídě. Prostorný interiér nabízí 
dost místa pro celou rodinu. Do cíle dorazíte odpočatí díky masážní funkci sedadla řidiče a maximální komfort zajistí také 
moderní možnosti konektivity.

Untitled-674   1 13.3.2020   15:05:13
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REFERENCE  
WINDOWS:

OBCHODNÍ 
CENTRUM 
HÁJE  
V PRAZE

Divize MATRIX Windows realizovala mon-
táž hliníkových fasádních systémů MATRIX 
MB-SR50 HI+ pro stavební firmu BRK sta-
vební a.s. v obchodním centru Háje v Praze 
11. Probíhá zde kompletní revitalizace těch-
to prostor a vznikají nové obchodní jednotky. 
Dodána byla také protipožární fasáda MATRIX 
MB-SR50 EI.

MATRIX MB-SR50 HI+ 

• vynikající tepelné a akustické izolační vlastnosti,
• moderní, inovativní design,
• velká volnost při výběru skla,
• vysoká pevnost, dlouhá životnost, odolnost po-

větrnostním vlivům, snadná údržba.

MATRIX a.s. divize WINDOWS

Showroom Lipovka

Lipovka 143
516 01, Rychnov nad Kněžnou
777 712 783
777 712 780

windows@matrix-as.cz

MATRIX a.s. divize WINDOWS

Showroom Hradec Králové

Střelecká 861
500 02 Hradec Králové
776 036 524

okna.hradec@matrix-as.cz

MATRIX MB-SR50 EI 

• nejmodernější technologie výroby,
• stejný vzhled požární fasády a základní verze fasády,
• velký výběr skel,
• velký počet finálních verzí,
• velké prosklené plochy,
• konstrukce s vysokou pevností a odolností,
• dlouhá životnost, vysoká odolnost povětrnostním 

vlivům a deformacím.
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Brusné systémy
Odpověď na otázku ultimativního brusného materiálu

Více informací získáte u našich obchodně-technických 
specialistů pro oblast povrchových úprav nebo na našem webu

MATRIX Windows kráčí 
inovativním směrem

Pracoviště MATRIX Windows v Lipovce mělo v posled-
ních dnech zajímavou posilu. Na výrobě dřevěných oken 
se zde podílel Samuel Kramár z Mendelovy univerzity  
v Brně, Lesnické a dřevařské fakulty. Ve Zvoleně vystu-
dovaný dřevařský inženýr pokračuje v doktorském stu-
diu v Brně. Po čtyřech a půl roce doktorského programu 
již dostal i vlastní předmět a z toho důvodu potřebuje 
své teoretické znalosti doplnit o ty praktické. S tímto 
problémem mu vyšla vstříc společnost MATRIX, kon-
krétně divize Windows z Lipovky. Jedná se tak o dal-
ší dílek do rozsáhlé skládačky spolupráce společnosti 
MATRIX a Mendelovy univerzity.

„Rád bych vyzdvihl společnost MATRIX, která mi dala 
tuto neocenitelnou zkušenost. Je znát, že firma kráčí ino-
vativním stylem a snaží se vedle výroby dělat i vědecký vý-
zkum,“ ocenil vzájemnou spolupráci rodák ze sousedního 
Slovenska.“

Jak se dostane akademický pracovník do provozu spo-
lečnosti vyrábějící v podhůří Orlických hor okna?

„Potřeboval jsem si doplnit své teoretické znalosti v ob-
lasti výroby dřevěných oken a dveří. Během svého studia 
jsem se potkal s názorem, že stavební dřevařské výrobky 
nejsou dostatečně probádané a univerzitní výzkum se jim 
věnuje spíše okrajově. Toto otevírá obrovské možnosti pro 
vývoj a inovace ve spolupráci univerzity a průmyslu.“

Co jste se zatím v Lipovce dozvěděl?

„Především vidím, jak celý proces výroby dřevěných 
oken a dveří probíhá. Dříve jsem si myslel, že si každá fir-
ma dělá všechno sama. Působení v Lipovce mě z tohoto 
omylu vyvedlo. Teď už je mi jasné, jak je všechno neu-
věřitelně propojené. Na začátku jsou hranoly, které se 
zpracují na jednotlivé profilované dílce, a ty se následně 

Oceňuji, že mi každý
vyšel vstříc

Foto: Archiv MATRIX a.s. 9.3.2020
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spojují do samotných oken. Pak se teprve dodává kování, 
skla apod.“

Když jsme se spolu před chvílí sešli, tak jste stál u CNC 
stroje. Je součástí vaší práce v MATRIX Windows také 
obsluha těchto strojů, případně jejich programování?

„Bohužel ne. Určitě je velká škoda, že se obsluha a pro-
gramování CNC strojů více nevyučuje na vysokých školách. 
Ve Zvoleně, kde jsem absolvoval inženýrské studium, jsme 
měli jeden podobně zaměřený předmět, ale studentům 
by určitě prospělo více výuky tohoto typu. Na univerzitách 
je velký problém s tím, že je příliš mnoho studentů a pro-
to není možné se jednotlivým lidem věnovat individuálně. 
To je určitě chyba. Teoretické poznatky studentů jsou sice 
hluboké, ale bylo by dobré více zapracovat na praktických 
aspektech jako je například samotné ovládání strojně-tech-
nologických zařízení.“

A ve výrobě MATRIX Windows jste si práci s CNC stro-
jem zkusil?

„Zatím ne, ale jsem u celého procesu přítomný a operátor 
se mnou všechny kroky pečlivě prochází. Sám jsem zvědavý, 
jestli mě k tomu pustí. Pro mě zatím bylo zajímavé, že jsem 
si zkusil okna vyrábět a zažil jsem si proces tvorby okna.“

Jak vypadá ideální dřevěné okno?

„Tak na tuto otázku vám zatím odpovědět nedokážu. 
Uvědomuji si, že na správnou odpověď potřebuji roky zku-
šeností, které mi zatím chybí. Myslím si ale, že postupně 
bych se k vlastnímu názoru mohl dopracovat. Nyní třeba 
vidím, jaké neuvěřitelné množství tvarů oken se tady v Lipo-

vce vyrábí. Sám přemýšlím na tím, proč tomu tak je. Často 
to je způsobené například dvojitým těsněním nebo tím, že 
na rám musí přijít různé kování.“

Souvisí s vaší prací i Zkušebna stavebně truhlářských 
výrobků Zlín, kterou Mendelova univerzita provozuje?

„Ta s mým budoucím zaměřením na univerzitě úzce sou-
visí. Dělají se tam různé experimenty, které jsou pro sta-
vebně-truhlářské výrobky nevyhnutelné. Když se moje aka-
demická kariéra bude dobře vyvíjet, tak jistě dojde k další 
spolupráci při řešení nových projektů..“

Chcete něco závěrem dodat?

„Závěrem bych rád vyzdvihl společnost MATRIX, která 
mi dala tuto neocenitelnou zkušenost. Je znát, že firma 
kráčí inovativním směrem a snaží se vedle výroby dělat  
i vědecký výzkum. Důležité je také propojení teorie s praxí, 
což v Česku a Slovensku zatím ještě není zcela běžnou věcí. 
Mohli bychom se v tomto směru inspirovat třeba v soused-
ním Německu, kde je běžné, že vědecké projekty jsou vel-
mi často přímo navázány na průmysl. Odbourá se tím tzv. 
„univerzitní bublina“. Díky tomu se vyrábějí ve skutečném 
životě skutečně potřebné produkty. Právě díky takovémuto 
přístupu jsem také dostal možnost přijít na stáž do MATRIX 
Windows. Myslím si, že jinak by to bylo mnohem složitější. 
Pokoušel jsem se totiž už dříve takto dostat do firem na-
příklad v Polsku a všechno bylo velmi složité. Při kontaktu 
se společností MATRIX přitom stačil jeden telefonát. Navíc 
mi zde každý vychází vstříc a snaží se mi pomoc, což velmi 
oceňuji.“
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Dřevěné okno

Barva: Kaštan
Rozměr: 700 x 1000
1ks

2 500 Kč

Dřevěné okno

Barva: Konngkifr
Rozměr: 1200 x 1200
1ks

3 500 Kč / ks

Hliníkové dveře

Barva: Stříbrná RAL 
9006 hliník
Rozměr: 2000 x 2240

2ks, dveře dvoukřídlé, otevíravé 
dovnitř,  klika/koule, zasklení 
trojsklo 

22 000 Kč / ks

Okno jednokř., dvoj-
sklo, žaluzie

Barva: Zlatý dub/bílá
Rozměr: 915 x 1200
1ks

3 000 Kč

Okno dvojdílné, 
štulp

Barva: Bílá
Rozměr: 2123 x 1625
1ks

3 400 Kč

Okno jednodílné, 
otvíravě sklopné, 
dvojsklo

Barva: Bílá/weinrot
Rozměr: 1420 x 1400
1ks

2 800 Kč

Výprodej bazarových oken 
a dveří za zvýhodněné ceny

dřevo dřevo

hliník plast

plastplast

Vchodové dveře

Okno otvíravě 
sklopné, bez skla

Barva: Dub tmavý, bílá
Rozměr: 1075 x 600
1ks

2 700 Kč

HS portál

Barva: Anteak
Rozměr: 2950 x 2050
1ks

35 000 Kč

HS portál

Barva: Antracit
Rozměr: 2 155 x 2260
1ks

32 000 Kč

Balkon. dveře, 
otvíravě sklopné, 
trojsklo

Barva: Šedá RAL 7001
Rozměr: 1020 x 2190
2ks

3 600 Kč / ks

plast

Uvedené ceny jsou s DPH.

plastplastplast

Okno rohové, sklop-
né, dvojsklo

Barva: Bílá
Rozměr: 1500 x 1270
1ks

3 000 Kč

Okno otvíravě 
sklopné, trojsklo

Barva: Šedá RAL7001
Rozměr: 1020 X 1260
1ks

3 300 Kč / ks

Balkon. dveře 
dvoud., štulp, 1x ot-
víravě skl., trojsklo

Barva: Šedá RAL7001
Rozměr: 1970 X 2190
1ks

5 500 Kč

Okno dvojdílné, 
otevíravě sklopné, 
dvojsklo

Barva: Mahagon/bílá
Rozměr: 1480 x 1896
1ks

3 500 Kč

plast

plastplast

plast

Jednodílné okno, 
fixní

Barva: Antracit šedá 
struktura/bílá
Rozměr: 2000 x 300
1ks

2 000 Kč

plast

Okno jednodílné

Barva: Zlatý dub/Bílá
Rozměr: 800 X 1200
1ks

3 000 Kč / ks

plast

Dřevěný HS portál

Barva: Mahagon
Rozměr: 2000 x 2310
1ks

37 000 Kč / ks

dřevo

Okno dvoudílné, 
otvíravě sklopné, 
sloupek, symetrické 
dvojsklo
Barva: Bílá
Rozměr: 2080 x 1490
1ks

3 300 Kč

Jednodílné okno, 
otvíravě sklopné, 
dvojsklo

Barva: Ořech/bílá
Rozměr: 1010 x 1390
1ks

3 500 Kč

Balkon. dveře, 
jednodílně otvíravé, 
dvojsklo

Barva: Ořech
Rozměr: 810 x 2120
1ks

3 000 Kč

plastplastplast

Okno, sklopné,  
pákový ovladač, 
bez skla

Barva: Tm. lesklá šedá
Rozměr: 900 x 700
1ks

3 500 Kč

plast



Interierová
a exterierová
stínící technika

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
PRO VÁŠ DŮM

Vnitřní a venkovní 
parapety

Sítě proti hmyzu

Garážová vrata

HS portály

Vchodové dveře

Hliníkové fasády
Balkonové dveře

Okna

I NESTANDARDNÍ ZADÁNÍ JE PRO NÁS STANDARDEM
OSOBNÍ PŘÍSTUP - OD POPTÁVKY AŽ PO REALIZACI

Showroom Lipovka
Lipovka 143, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
  +420 777 712 783, +420 777 712 780
  windows@matrix-as.cz

Showroom Hradec Králové
Střelecká 861, 500 02 Hradec Králové
  +420 776 036 524
  okna.hradec@matrix-as.cz

let 
zkušeností

28
Český

výrobce
Osobní
přístup

Záruční 
a pozáruční servis

matrix-as.cz 
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Pro garantování kvality je naše  
výroba monitorována  
a certifikována akreditovaným 
orgánem VVÚD

U konstrukčních hranolů 
je nejdůležitější kvalita

V čem vlastně spočívá podstata výroby konstrukčních 
hranolů? Proč se dřevo spojuje a vyrábí se z něj produk-
ty jako KVH či BSH? V čem jsou největší výhody tohoto 
konstrukčního materiálu? 

Podívejme se na základní charakteristiky v porovnání  
s klasickým řezivem. Konstrukční hranoly jsou sušené a hob-
lované, jejich rozměrová přesnost a stálost je výrazně vyšší, 
především díky relativní vlhkosti dřeva (okolo 15%) a hoblo-
váním celého profilu. Takto opracované produkty umožňují 
výrazně jednodušší práci při dalším zpracování.

Konstrukční hranoly mají však ještě jednu vlastnost, tu 
nejdůležitější, garantovanou pevnost.  Na rozdíl od rostlého 
dřeva vyřežeme vady, které oslabují pevnost daného prvku, 

a následně délkově spojíme. Díky tomu můžeme s minimál-
ními ztrátami vyrábět konstrukční prvky. 

Kritéria udávající základní požadavky na kvalitu produktu 
a výrobu jsou závazně dány českými normami, které mimo 
jiné udávají přesné řízení výroby, dodržování a sledování vý-
robních podmínek, kvalitu vstupního řeziva a samozřejmě 
sledování výsledného produktu. 

Pří výrobě konstrukčních hranolů je zapotřebí minimálně 
jednou denně sledovat pevnost cinkového spoje a zkoušky 
vyhodnocovat. Spoj se podrobuje pevnostnímu namáhání 
na ohyb. Zkoušku si sami provádíme přímo v provozu výro-
by na zkušebním zařízení od firmy Adhest. 

Dosavadním testováním prošlo více než 50 vzorků. 
Vzorky byly srovnávány s pevnostní třídou C24 – pevnost  
v ohybu 24 N.mm2. Žádný vzorek nevykázal nižší hodnotu.  
V naprosté většině vzorky dosahují dvojnásobné pevnosti, 
ty nejpevnější takřka trojnásobné. Naše zkoušky potvrzují, 
že dosahujeme vysoké kvality lepeného spoje.

Pro garantování kvality je naše výroba monitorována  
a certifikována akreditovaným orgánem VVÚD – Vý-
zkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha s.p. 
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PILA TŘEBEŠOV
wood.matrix-as.cz

Hranoly KVH a BSH jsou považovány 
za dokonalé přírodní stavební ma-
teriály.

Svými vynikajícími vlastnostmi se 
plnohodnotně uplatňují jako al-
ternativa klasického stavebního  
a konstrukčního řeziva. Díky krácení  
a následnému délkovému nastavení 
zubovitým spojem (případně vrstve-
ním přířezů) lze získat hranoly téměř 
libovolných parametrů. Jsou vhod-
né zejména pro dřevěné konstrukce  
a nosné prvky dřevostaveb.

KVH HRANOLY

BSH HRANOLY

• pro stavební dílce  
s vysokými požadavky  
na stabilitu a estetiku 

• jednoduché zacházení 
díky přesnému  
opracování

KVH A BSH HRANOLY

• vhodné ke stavbě  
nosných konstrukcí 

• pro vysoce zátěžové 
stavební dílce  
s velkými rozpony

MATRIX a.s., divize WOOD
TŘEBEŠOV 1, 516 01, Rychnov nad Kněžnou

+ 420 494 384 593 
drevo@matrix-a.cz

Zakoupit můžete v síti prodejen DŘEVOCENTRUM CZ
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Přestěhování z Mladé Boleslavy  
do Mnichova Hradiště
Oficiální prodej na pobočce přestěhované z Mladé Bo-
leslavi do Mnichova Hradiště byl spuštěn 1. dubna 2020.

Naleznete nás na okraji města na příjezdu od Jičína, na 
sjezdu z dálnice D10. Areál se nachází na Jiráskově ulici, 
která protíná průmyslovou zástavbu a nabízí nákup i jiných 
stavebních materiálů a vybavení. 

Nyní disponujeme prostornou a zrekonstruovanou pro-
dejnou, pevnou halou a volnou plochou o výměře 3 500 m2. 

V posledních dnech příprav areálu a prodejny jsme pro vás 
nachystali zrekonstruovanou fasádu obloženou fasádními 
profily z evropského modřínu Rhombus 68 mm a 100 mm 
vyrobenou ve společnosti MATRIX a.s. - divize Wood. 

První dny prodeje během stěhování ukázaly, že si nás zá-
kazníci z Mladé Boleslavi opět našli a že jsme přilákali i míst-
ní zájemce o dřevařský materiál. 

Přijďte se přesvědčit i Vy!
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Přesunutí do kvalitnějších  
prostor pro prodej v Petřvaldě
Jak jsme vás informovali v minulém čísle, zakoupi-
li jsme aktiva a zákaznický kmen společnosti ONDex 
s.r.o. na dvou pobočkách, a to v Olomouci a Petřvaldě. 
V Olomouci jsme středisko k 31. březnu 2020 ukončili  
a sdružili jeho aktivity a personál s pobočkou v soused-
ní Velké Bystřici.

V Ostravě – Petřvaldě jsme k sobě v minulosti také nemě-
li daleko a sídlili jsme na stejné ulici Ostravská, a to 600 m 
od sebe. Využili jsme tedy příležitosti a přestěhovali jsme se 

do areálu po společnosti ONDex a získali tak lepší prodej-
ní prostory s možností rozsáhlejší nabídky materiálů. Areál 
disponuje zrekonstruovanou prodejnou, novou rozsáhlou 
halou a další prostornou obloukovou halou a volným zpev-
něným prostorem o velikosti 2 500 m2. Do budoucna má 
tento areál potenciál pro další rozšiřování volné prodejní 
plochy. Již první měsíc prodeje z této pobočky ukazuje, že 
sloučení mělo smysl a je oboustranně výhodné pro naší spo-
lečnost i naše stávající i nové zákazníky.
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Studánka mi dala praxi v oboru,  
a to především díky spolupráci  
s ředitelem Čermákem a celým  
hotelovým týmem.

Pro start profesní kariéry jsem  
si nemohl vybrat lepší místo 

Dlouhých pět let byl Ing. Matěj Novák nedílnou součástí 
týmu Letoviska Studánka. Dnes už bývalý F&B manažer 
Studánky se rozhodl pro novou životní výzvu a se svými 
dlouholetými kolegy se tak rozloučil. Jak sám říká, pro 
start profesní kariéry si nemohl vybrat lepší místo.

Matěji, vím o vás, že jste zcela z jiného regionu a navíc 
patriot. Co vás tedy přivedlo na Studánku?

„Před pěti lety jsem byl čerstvým absolventem vysoké 
školy a navíc ihned po studiu jsem odjel do zahraniční na 
letní stáž/brigádu, tudíž varianta delšího cestování za prací 
po mém návratu ze zahraničí pro mě nebyla nereálná. Na 
Studánku mě samozřejmě přivedla pracovní příležitost, kte-
ré jsem využil a přijal ji. První pohledy na letovisko si vybavu-
ji jako dnes a opravdu to bylo pohádkové okouzlení.“

Na Studánce jste téměř pět let, což je ve vašem případě 
dlouhá profesní doba. Co vám tato doba dala a co vám 
vzala?

„V mém případě je to první velká pracovní příležitost, 
tudíž je to pro mě skutečně dlouhá profesní doba, avšak 
pouze střípek té celoživotní, kterou mám ještě před sebou 
:). Na otázku co mi dala, nemůžu zcela přesně odpovědět, 
protože by nestačily tyto stránky, ale pokud se zaměřím na 
to nejdůležitější, tak určitě praxi v oboru, a to díky perfekt-
ní spolupráci s panem ředitelem Čermákem a všemi svými 
kolegy, kteří mě, aniž by to třeba věděli, sami zformovali  
k tomu, jak by mělo vedení týmu vypadat. Samozřejmě mu-
sím také vzpomenout nespočet zkušeností, zážitků, odvahy, 
ale také tu lidskou stránku oboru a zžití se s ostatními spo-
lupracovníky i přesto, že k sobě máme 200 km cestu. Krom 
dlouhých pracovních večerů, které mi vzaly společné chvíle 
se svými nejbližšími či mými aktivitami v místě bydliště, mi 
nevzala skoro nic :)“

Vím o vás, že jste byl před dvěma lety nominován na 
cenu AHR v kategorii Mladý manažer roku. Jaká to byla 
zkušenost?

„Perfektní a zajímavá. Samozřejmě této nominace jsem 
si velice vážil a jsem rád, že mi otevřela cestu k další spolu-
práci s Asociací hotelů a restaurací ČR. Rád nyní můžu mé 
zkušenosti předávat také dál nejen na asociaci, ale také ve 
školách, kde mohu své získané zkušenosti z praxe předá-
vat ostatním studentům.“

Odcházíte v nelehké době. Jak vidíte budoucnost 
cestovního ruchu v ČR?

Fo
to

: A
rchiv H

o
tel Stud

ánka 2016 - 2019



MATRIX INFO | 23

MATRIX INFO | hotel Studánka

„Ano, je tomu skutečně tak. Rozhodování o ukončení 
pracovního poměru v Letovisku Studánka pro mě bylo sku-
tečně velmi těžké a naneštěstí jsem se trefil do doby, která 
je pro cestovní ruch velice špatná. Na druhou stranu všech-
no jednou skončí a já sem rád, že všechny moje zkušenosti, 
které jsem nabyl pod vedením Petra Čermáka, můžu nyní 
zúročit zase v jiném koutě republiky. Předpokládám, že díky 
situaci kolem koronaviru se bude méně cestovat do zahra-
ničí a nastane tak boom cestovního ruchu v domácích pod-
mínkách. Díky tomu se snad můžeme těšit na další pozitivní 
éru českého hotelnictví.“ 

Na co budete vzpomínat a co bude s vaší osobou na Stu-
dánce navždy spjato? Co se naopak nepovedlo?

„Vzpomínám na celou řadu úspěchů a povedených akcí, 
spokojených hostů. Samozřejmě se někdy staly i chyby. 
Těch ale není mnoho. Vzpomínat budu na spolupráci se vše-
mi středisky a různorodost s tím spojenou. Myslím si, že se 
mnou byly vždy spojeny animační a doprovodné programy, 
které jsme organizovali, či Vánoční a Silvestrovská kultura, 
která byla vždy velice povedená a která mi bude chybět. Ta-
kovýchto projektů bylo ale spousty, proto každá vzpomínka 
na Studánku bude hezká.“

Domníváte se, že Studánka a celkově působení v MA-
TRIX Holdingu je pro vás dobrým startem do dalšího 
profesního života?

„Určitě to pro mě byl ten nejlepší start, který mě mohl 
potkat, protože tak jako preferujeme vstřícnost a úslužnost 
k našim hostům, tak stejně bylo přistupováno také ke mě  
a i když už se zdálo, že tuto velkou výzvu nezvládnu, vždy 
jsem se opět odrazil  za pomoci vedení hotelu a nastarto-
valo mě to k lepším zítřkům. Proto bych chtěl tímto moc 
poděkovat celému mému Studáneckému kolektivu za do-
savadní společnou práci, pomoc a smysl mých dlouhých 
cest na Studánku. Děkuji řediteli Petru Čermákovi, za získá-
ní praxe pod jeho vedením, děkuji také vedení společnosti 
MATRIX a.s. za spolupráci a podporu. Děkuji všem našim 
hostům, se kterými jsem mohl navázat kontakt, a pro které 
jsem mohl poskytovat naše služby. Loučení není jednodu-
ché, ale věřím, že jakákoliv spolupráce bude pokračovat a že 
se budeme mít možnost opět potkat.“
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Farma Třebešov vyrábí kvalitní 
potravinářské produkty 
díky komplexní péči o půdu a výnosy

Děkujeme všem vlastníkům, kteří nám dali 
důvěru a pronajali Farmě Třebešov své 
pozemky. 
I nadále máme zájem o výkup pozemků
za tu nejlepší cenu.

Potravinová soběstačnost. Dvě slova, která opět nabý-
vají na významu v souvislosti s pandemií nového typu 
koronaviru, kterou v současné době prožívá celá plane-
ta. Pokud by mělo dojít k dlouhodobému uzavření hra-
nic, je potřeba, aby Česká republika byla potravinově 
soběstačná. To je alfa a omega existence každého stá-
tu. K tomuto zatím bohužel vzdálenému cíli pomáhají 
vedle řady velkých podniků i menší farmáři. Jednou  
z firem pracujících na základech kvalitního a poctivého 
českého zemědělství je i Farma Třebešov. Společnost 
zaměřená především na potravinářskou produkci pšeni-
ce, sladovnického ječmene nebo soji již začala s jarními 
pracemi.

Výhodou letošního roku je fakt, že jaro přišlo do podhůří 
Orlických hor přibližně o čtrnáct dní dříve než v loňském 
roce. Zemědělce může také těšit dostatek vláhy, což v po-
sledních letech bohužel není samozřejmost.

„V současné době připravujeme jarní plodiny, přičemž 
preferujeme především potravinářské plodiny jako je jarní 
sladovnický ječmen, také navyšujeme plochy soji. Ta se nám 
v minulých letech totiž osvědčila jako půdně zlepšující plo-
dina vážící dusík,“ upozornil agronom podniku Jiří Vrána.

Pracovníci Farmy Třebešov si v minulých letech zkusili 
různé přístupy k rostlinné výrobě a nyní začínají pracovat 
systémem komplexní péče o půdu a výnosy. Díky tomuto 
přístupu vzniklé výnosy člení pozemek na jednotlivé části 
podle toho, jak se daří jednotlivým zasetým plodinám. Žád-
ny pozemek přitom není úplně homogenní. Farma Třebe-
šov si proto zpracuje přesné výnosové mapy, díky kterým 
mnohem lépe pozná jednotlivé pozemky a může mnohem 
lépe reagovat zejména výživářskými vstupy v rámci metod 
přesného zemědělství. Díky tomu se zvýší ekonomika rost-
linné produkce a celý zemědělský proces bude také lépe 

dlouhodobě udržitelný.

„Pro nás je velmi důležité, že Farma Třebešov hospodaří 
ne na maximální výnos, ale systémem dlouhodobě udržitel-
ného zemědělství. Snažíme se proto námi obhospodařova-
né pozemky nepřehnojovat a udržovat jejich půdní struktu-
ru. Je důležité zanechat kvalitní půdu pro další potomky,“ 
doplnit Jiří Vrána.

Moderní přístupy k zemědělství jsou závislé na kvalitních 
datech. Správná čísla pro zpracování výnosového potenciá-
lu je možné zajistit různými metodami. Lze například vytvo-
řit mapy a potom díky tomu správně nastavit technologii 
automatického řízení pojezdu a variabilního řízení dávky. 
Takováto řešení jsou potom komplexní a obsahují kromě 
technologického také agronomický náhled.

„Je potřeba podporovat biologické procesy, k čemuž 
patří hnojení chlévskou mrvou. Je důležité, aby každý metr 
čtverečný byl správně nahnojen,“ má jasno agronom Jan 
Vrána s tím, že v letošní sezoně se na Farmě hodně spoléhají 
na nový druh soji.

Soja se pracovníkům Farmy Třebešov totiž v minulých le-
tech velmi osvědčila. Váže dusík a zlepšuje vlastnosti půdy. 
Také likviduje plevel.

„Pro letošek jsme zvolili také lepší odrůdu ječmene, která 
má delší vegetační období a kvalitativně je na vyšší úrovni 
než jiné druhy. Kvalitu nám potvrzují i odběratelé, kteří slad 
z našeho ječmene dodávají i do plzeňského prazdroje. Zkou-
šíme také další zlepšující plodiny jako je třeba jetel,“ doplnil 
svého kolegu Jan Vrána.

Nezbytná zemědělská práce, kte-
rou většina obyvatel bere jako sa-

mozřejmost, tak pokračuje i přes 
stále se šířící koronavirovou 
nákazu. Ta dříve nebo pozdě-
ji přejde, ale jídlo a pití bude 
potřeba stále. Až se znovu 
otevřou restaurace, tak si  
v nich budeme moci vychut-

nat třeba i plzeňský Prazdroj 
ze sladovnického ječmene  

z Farmy Třebešov.
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Profesionální lovkyně radí: Zařaďte 
do vašeho jídelníčku zvěřinu!

Většina lidí mě zná jako profesionálního lovce. Jmenuji 
se Michaela Fialová a ne každý ví, že předtím, než jsem 
svůj život spojila s puškou na rameni a nespoutanou di-
vočinou, působila jsem jako fitness trenér a výživový 
poradce. V té době jsem pracovala s řadou sportovců 

a všimla jsem si, že spousta z nich do svého jídelníčku 
pravidelně zařazovala zvěřinu. Proč byste si měli dát je-
lení steak i jindy než při slavnostních příležitostech či 
návštěvách nimrodských restaurací? 

Pojďme se nejdříve podívat do naší historie. Zvěřina měla 
v jídelníčku našich předků výsostné postavení. Pravěcí lidé 
či slovanské kmeny se na lov spoléhaly. Během feudálního 
období byla zvěřina výsadou aristokratů a boháčů, ovšem 
i prostí lidé si ji občas dopřáli – ačkoliv se pytlačení přísně 
trestalo, kdo by si nedal ušáka s omáčkou? K masu se samo-
zřejmě dostali také panští lovci a myslivci. Po společenských 
změnách, které provázely minulá dvě staletí, se zvěřina ob-
jevovala na stole stále častěji. Dnes je již dostupná v kaž-
dém lepším řeznictví. A navíc, což ne každý ví, díky mysli-
vecký zákon v Česku umožňuje spotřebitelům odkoupit si 
zvěřinu přímo od myslivců za velice příznivou cenu a doma 
si ji zpracovat. Navíc existuje řada prodejen jako Farma 
Třebešov s širokou nabídkou zvěřiny. Máte tak jistotu, že 
je maso veterinárně testované a v pořádku. Přesto zvěřinu 
nejíme tak často, jak by si zasluhovala.

Na rozdíl od jatečních zvířat, která tráví celý život v kleci 
či chlévu, se divoká zvířata mohou víceméně volně toulat 
po lesích. Získávání masa lovem je tím pádem velmi šetrné  
k životnímu prostředí. A také – nutriční hodnoty zvěřiny 
jsou na úplně jiné úrovni, než je tomu u hospodářských zví-
řat. Na rozdíl od krav a vepřů, kteří musí jíst to, co jim cho-
vatelé dají, a jejich strava je často „obohacená“ prostředky  
k dosažení rychlejšího růstu, si volně žijící zvěř může potra-
vu vybírat a krmí se mnohem pestřeji. Dostatek pohybu pak 
znamená optimální vytváření svaloviny a její dobré prokrve-
ní. Divoká zvěř má rovněž vyšší obsah svalového glykogenu. 

Pojďme se nyní podívat na pár čísel. Ve zvěřině najdete 
na 100 gramů masa cca 20–25 gramů bílkovin v závislosti 
na druhu zvířete. Kromě toho se může pochlubit výrazně 
menším množstvím tuku, než je tomu u běžných obyvatel 
farem. Pro nadšené, nejen silové sportovce z toho plyne, že 
se zvěřina perfektně hodí jak do objemové, tak do rýsovací 
fáze přípravy. Všem ostatním milovníkům sportu pak nabízí 
výbornou stravovací alternativu.  

Výživová hodnota bílkovin ale nespočívá ani tak v jejich 
procentuálním podílu jako v množství a vzájemném pomě-
ru aminokyselin. V tomto ohledu patří zvěřina mezi nej-
kvalitnější druhy masa. Je zde vysoký obsah esenciálních 
aminokyselin a na rozdíl od hospodářských zvířat je díky 
menšímu množství vaziva mnohem lépe stravitelná. Má 
také vyšší podíl nenasycených mastných kyselin omega-3  
a omega-6. A další dobrou zprávou je, že zde najdete boha-
té složení vitamínů, jmenujme například A, B, C, E a minerá-
ly vápník, měď, železo, zinek a chrom.

Jedinou nevýhodou zvěřiny je vyšší obsah cholesterolu. 
Pokud se ale budete držet klasického pravidla „všeho s mí-
rou“, nemusíte se ničeho bát. Osobně se domnívám, že 
žít veganským životním stylem má více mínusů než plusů, 
ale určitě není nutné jíst maso každý den. Pokud usilujete  
o zdravý životní styl, myslete na to, že všeho moc škodí  
a nejlepší je vyvážená a pestrá strava.

Zvěřinu nejíme tak často, 
jak by si zasluhovala!

MATRIX INFO | farma Třebešov
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Na kvalitu výrobků z vepřového dohlížela 

světoznámá lovkyně Michaela Fialová

Vítězná dvojice soutěže Krájení sádla na čas 

pan Ing. František Bílek s chotí

Tradiční zabijačka společnosti  
MATRIX v Česticích
V areálu střelnice v Česticích se začátkem března ko-
nala tradiční česká zabijačka.

Petr Charvát se opět osvědčil jako řeznický mistr a pod 
jeho rukama se postupně vyráběl ovar, jitrnice, prejt, krou-
py, guláš nebo tlačenka. Nejeden návštěvník pomohl s pří-

pravami a v poledne si již všichni pochutnávali na ovaru. Od-
poledne následovalo několik soutěží pod vedením paní Ing. 
Daniely Burianové. Vítězové se mohli pyšnit velkou medai-
lí. I v letošním roce zde zahrála hudební kapela Stará Vesta  
z Vamberka.

Vítězové soutěže 
O největší vídeňský řízek

Mistr Řeznický Petr Charvát

Slečny Vránovy vymodelovaly 

marcipánová prasátka
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Moje rouška chrání tebe,
tvoje rouška chrání mě

Jak to u nás vypadá a funguje  
v době pandemie

Roušku nosí všichni zaměstnanci na recepcích i přijímacích místech

Zaměstnanci v autoservisu, ve výrobních halách, ve skladech i v kance-
lářích jsou vybaveni ochrannými prostředky

Do výroby roušek se také zapojily šikovné ruce na-
šich  zaměstnankyň...

Ingrid Janečková - Rozárka / „Hotovo. 50 roušek pro 
Město Solnice“

Romana - hotel / „Zájem je obrovský, ušila jsem jich už 
přes 300. Vybavené celé Tesco Rychnov, Teta drogerie 
Vamberk, všichni příbuzní, známí a kolegové u manžela 
v práci“

M. Michlová - hotel / „Děkuji za povzbuzení. Taky už 
jsem ušila asi 100 roušek. Rozhodně se nenudím. Dou-
fám a věřím, že se situace brzy obrátí k lepšímu.“

H. Motlová - hotel / „Snažím se šít z čeho se dá a tak 
se opravdu nenudím. Doufám, že jste všichni v pořád-
ku.“

MATRIX také věnoval karton repirátorů typu 3M Aura FFP2 
Rychnovské nemocnici. Z rukou prokuristy firmy Ing. Jakuba  
Kaloče jej osobně převzal ředitel nemocnice Ing. Luboš Mottl.

Foto: Archiv MATRIX a.s. 17.3.2020
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Marketing  
NEWS

Nový online projekt Pečeme se Studánkou, který byl 
spuštěný v březnu 2020 na sociálních sítích Facebook  
a Instagram.

Kuchyně Studánky sice zeje prázdnotou, my jsme ale ne-
zaháleli a rozhodli se jí našim fanouškům přiblížit. A jak jinak 
tuto dnešní složitou situaci zvládnout, než s pořádnou dávkou 
sladkého, které nám obalí nervy. A však naše cukrářská výzva 
není nic složitého, ba naopak směřuje ke společným chvílím 
v kuchyni s dětmi. Recepty jsou připravené tak, aby je zvládli 
děti, maminky i tatínkové. Zapojte se i vy a pojďme si dny udě-
lat společně sladší.

Dalším online projektem v měsíci březnu, a to pro společ-
nost Dřevocentrum CZ je projekt Pinoccio.

Pracovní výchova se na školách pomalu obnovuje a děti za-
čínají objevovat krásu práce se dřevem. My jsme se rozhodli 
tento trend podpořit a vymysleli jsme pro rodiny projekt Pino-
ccio. Budeme vám v něm dávat návrhy na tvorbu výrobků ze 
dřeva, které zvládnou rodiče s dětmi a zároveň se z nich může-
te radovat ať už na zahradě, nebo třeba doma. Ponořte se spo-
lečně do práce se dřevem a tvořte si nezapomenutelné chvíle.



Dančí guláš s houbami, 
 karlovarský knedlík

Zvěřina z Farmy Třebešov v podání šéfkuchaře hotelu Studánka ****

Suroviny:   

Karlovarský knedlík

800 g housky • 150 g anglické slaniny • 4 ks 
vajec • 100 g cibule • 100 g másla • 200 g mlé-
ka • 100 g mouky polohrubé • 1 g muškátové-
ho květu • 2 g soli • 10 g hladkolisté petrželky

Guláš

900 g dančí plece • 400 g cibule • 2 g roz-
marýnu • 2 g tymiánu • 2 g nového koření 
• 2 g jalovce • 3 ks bobkového listu • 100 g 
hladké mouky • 100 g rajčatového protlaku 
• 1 l vývaru • 250 g červeného vína • 100 g 
vepřového sádla • 2 g soli • 2 g pepře • 200 g 
žampionů • 200 g hřibů • 100 g másla • svazek 
jarní cibulky 

Postup: 

Karlovarské knedlíky

Housku nakrájíme na malé kousky, přidáme najemno nakrájenou a oresto-
vanou cibulku, slaninu, žloutky a sníh z bílků, mléko, sůl, pepř, muškátový 
ořech a zaprášíme moukou. Promícháme a těsto zabalíme ve tvaru válečku, 
do potravinářské fólie, utáhneme a dáme vařit na páru na 30 minut při 
teplotě 100°C.

Guláš

Maso orestujeme na sádle, vyjmeme a dáme stranou. Na výpeku orestujeme 
cibuli, přidáme rajčatový protlak, zalijeme vínem a následně vývarem. Přidá-
me opečené maso a směs svázaných bylinek a koření a dusíme do změknutí. 
Guláš dle potřeby zahustíme jíškou, před podáváním zjemníme máslem. 
Žampiony orestujeme na másle, přidáme povolené hřiby a jarní cibulku, 
nakrájenou na vetší kousky, osolíme, opepříme a přidáme tymián.

Na talíř servírujeme karlovarské knedlíky nakrájené na kolečka, zalijeme 
omáčkou s masem a přidáme orestované houby s cibulkou.

60
min

4
porce



Dančí guláš s houbami, 
 karlovarský knedlík

Zvěřina z Farmy Třebešov v podání šéfkuchaře hotelu Studánka ****

Suroviny:   

Karlovarský knedlík

800 g housky • 150 g anglické slaniny • 4 ks 
vajec • 100 g cibule • 100 g másla • 200 g mlé-
ka • 100 g mouky polohrubé • 1 g muškátové-
ho květu • 2 g soli • 10 g hladkolisté petrželky

Guláš

900 g dančí plece • 400 g cibule • 2 g roz-
marýnu • 2 g tymiánu • 2 g nového koření 
• 2 g jalovce • 3 ks bobkového listu • 100 g 
hladké mouky • 100 g rajčatového protlaku 
• 1 l vývaru • 250 g červeného vína • 100 g 
vepřového sádla • 2 g soli • 2 g pepře • 200 g 
žampionů • 200 g hřibů • 100 g másla • svazek 
jarní cibulky 

Postup: 

Karlovarské knedlíky

Housku nakrájíme na malé kousky, přidáme najemno nakrájenou a oresto-
vanou cibulku, slaninu, žloutky a sníh z bílků, mléko, sůl, pepř, muškátový 
ořech a zaprášíme moukou. Promícháme a těsto zabalíme ve tvaru válečku, 
do potravinářské fólie, utáhneme a dáme vařit na páru na 30 minut při 
teplotě 100°C.

Guláš

Maso orestujeme na sádle, vyjmeme a dáme stranou. Na výpeku orestujeme 
cibuli, přidáme rajčatový protlak, zalijeme vínem a následně vývarem. Přidá-
me opečené maso a směs svázaných bylinek a koření a dusíme do změknutí. 
Guláš dle potřeby zahustíme jíškou, před podáváním zjemníme máslem. 
Žampiony orestujeme na másle, přidáme povolené hřiby a jarní cibulku, 
nakrájenou na vetší kousky, osolíme, opepříme a přidáme tymián.

Na talíř servírujeme karlovarské knedlíky nakrájené na kolečka, zalijeme 
omáčkou s masem a přidáme orestované houby s cibulkou.

60
min

4
porce

Naši oslavenci
v dubnu 2020

divize Wood
Brandejsová Jaroslava
Brož David
Kubový Zbyněk
Záleský Michal

divize Windows
Drbolová Jana
Jaroměřská Aneta
Karásek Petr
Žampach Aleš 

divize Automotive
Dohnal Jiří 
Myška Dušan
Peřinová Stanislava
Štajnerová Kamila

divize Autocentrum
Bořek Vladimír
Dostál Milan
Hanus Tomáš
Jedlička Ladislav
Kejval Miroslav
Povalačová Olga
Samek Jakub

divize Správa
Špatenková Radomíra 
 

Dřevocentrum CZ
Baroňová Monika
Červenková Jana
Foit Radek
Pavlíček Lukáš
Pešek Robert
Salavcová Hana 

Matrix Hotels, s.r.o.
Bubnová Žaneta
Havlíček Jan
Kohoutek Miroslav
Ptáčková Eva
Široká Petra 

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.
 
MATRIX a.s., Dřevocentrum CZ, a.s., 
Farma Třebešov, s.r.o., Matrix Hotels, s.r.o.



GRILOVACÍ SEZÓNA

To nejlepší z Orlických hor

Jelení steak
390,- Kč/kg

Grilovací klobása 
 s nivou

Norimberská  
grilovací klobása

Klobása  
se zeleným pepřem

189,- Kč/kg 173,- Kč/kg 178,- Kč/kg

OTEVÍRACÍ DOBA - PRODEJ ZVĚŘINY:
STŘEDA, PÁTEK: 14:00 - 17:00 hod.

Třebešov 1, 516 01 Třebešov, Irena Tomasová - 778 438 043, irena.tomasova@farmatrebesov.cz

O
bj

ed
ná

vk
y 

př
ijím

ám
e 

m
in

. 3
 d

ny
 p

ře
de

m

www.farmatrebesov.cz


