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AUTOCENTRUM
ŠKODA ENYAQ IV
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ

AUTOMOTIVE 
JIŘÍ VRBA - PĚT LET 
V TÝMU AUTOMOTIVE

WOOD
MINISERIÁL - ZAKLÁDÁNÍ 
LESA

HOTEL STUDÁNKA
LÉTO NA STUDÁNCE
KAM VYRAZIT V OKOLÍ



* Jedná se o předběžné hodnoty.

Nová ŠKODA ENYAQ iV je naše první plně elektrické SUV, reprezentující zcela novou 
koncepci interiéru. Je vybaveno moderním head-up displejem s rozšířenou realitou 
i vzdáleným přístupem k ovládání klimatizace či vyhřívání vozu. Díky stálému připojení 
k internetu jsou navíc jeho funkce průběžně aktualizovány. Připojení k rychlodobíjecí stanici 
umožňuje dobíjení baterie z 5 na 80 % její kapacity v ideálním případě za 38 minut.* Více 
informací naleznete na webových stránkách našeho dealerství nebo na www.skoda-auto.
cz. V případě zájmu o testovací jízdu nás neváhejte kontaktovat online či telefonicky.



ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km; spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
 
MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292
www.matrix-as.cz
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ŠKODA Enyaq iV
Slavnostní odhalení

Čistě elektrická ofenziva společnos-
ti Škoda Auto dorazila i do Lipovky. 
Autocentrum MATRIX totiž ve čtvrtek 
13. května představilo nový model 
Škoda Enyaq. Pohodlné, prostorné 
a šetrné vozidlo s čistou linií a dyna-
mickými zadními směrovými světly 
je nejnovějším představitelem ele-
gance mladoboleslavské značky. A je 
čistě elektrické.
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26
Zakládání lesa - Miniseriál MATRIX WOOD

V minulém díle našeho miniseriálu jsme se 
seznámili s cestou semínka stromu do lesní 
školky a s vypěstováním sazeničky. Dnes si řek-
neme něco o obnově nebo zakládání nového 
lesa.

16 Jiří Vrba - Pět let 
v týmu Automotive

„Ročně najezdím šedesát tisíc kilome-
trů a letos odehraji už pátou sezónu“

Vydavatel: MATRIX a.s., Třebešov 1, 516 01, Rychnov nad Kněžnou, 
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Redakční rada: Ing. Jakub Kaloč, Martin Mandys, Zdenka Škopová, Tomáš Hrábek, 
Jan Motl, Luboš Kalous, Ing. Martin Konvalina, Libor Burian ml., Ondřej Snížek, 
Jan Roháček, Bc. Zuzana Bačíková
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V případě, že již nechcete být zařazeni v adresáři pro rozesílku firemního
časopisu společnosti MATRIX a.s., neváhejte se obrátit na email:
gdpr@matrix-as.cz. Děkujeme

Společnost MATRIX 
získala medaili 
od Mendelovy 
univerzity.

Další ocenění pro ino-
vativní společnost 
z Třebešova. Ke svému 

třicetiletému výročí od založení obdržel MATRIX 
medaili od Mendelovy univerzity z Brna. S institucí 
z moravské metropole přitom MATRIX spolupracuje 
už více než patnáct let. Medaili převzal z rukou dě-
kana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy uni-
verzity prof. Dr. Ing. Libora Jankovského generální 
ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian, MBA.

40

Léto na Studánce

Improvizace - Partička na vzduchu 
Divadlo - Můžem i s mužem 
Koncerty - Anna K, Jarek Nohavica 
Dětské programy

32

Nové CNC obráběcí 
centrum v Medlešicích

Je to sice již 19 měsíců, co 
jsme učinili zásadní roz-
hodnutí o největší investi-
ci v dějinách Dřevocentra 
CZ, ale dočkali jsme se!

38
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ŠKODA ENYAQ iV
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
Čistě elektrická ofenziva společnos-
ti Škoda Auto dorazila i do Lipovky. 
Autocentrum MATRIX totiž ve čtvrtek 
13. května představilo nový model 
Škoda Enyaq. Pohodlné, prostorné 
a šetrné vozidlo s čistou linií a dyna-
mickými zadními směrovými světly je 
nejnovějším představitelem elegance 
mladoboleslavské značky. A je čistě 
elektrické.

Proto není divu, že se showroom v Li-
povce zaplnil zájemci o prezentaci nové 

škodovky. Na oficiálním uvedení modelu 
na trh nechyběla místostarostka Rych-
nova nad Kněžnou Mgr. Jana Drejslová, 
generální ředitel MATRIX a.s. Ing. Libor 
Burian a vysoký management společnos-
ti MATRIX stejně jako vybraní obchodní 
partneři a VIP hosté. To vše za dodržení 
platných protiepidemických opatření.

Všichni si prohlédli model, který se 
bude v Autocentru MATRIX nově prodá-
vat, a na který čekali nadšenci do elek-
tromobility doslova po celé Evropě. Vedle 

inovativního pohonu k vysokému očeká-
vání přispěl také výrazný design, kterému 
dominuje přední maska ve stylu rozzuře-
ného medvěda a ostré hrany. U elektro-
mobilů každého zajímá reálný dojezd, kte-
rý se u Enyaqu pohybuje kolem 500 km.

„Zajímavou součástí infotainmentu 
Enyaqu je asistentka Laura. Aby zača-
la pracovat, stačí stisknout tlačítko na 
volantu a vyslovit určitý příkaz. Lze také 
pouze říci „OK Lauro“ a hned diktovat pří-
kaz. Výhodou Laury je, že ovládá většinu 



MATRIX INFO | 7

MATRIX INFO | autocentrum

infotainmentu. Co to znamená? Že třeba 
naladí rádio, přehraje hudbu nebo spustí 
navigaci,“ upozornil na jeden z inovativ-
ních prvků nového Enyaqu vedoucí ser-
visních služeb Autocentra MATRIX Josef 
Krynek.

Potencionální kupci mají možnost si 
vybrat mezi základním provedením 60 
s baterií o kapacitě 62 kWh a výkonnějším 
provedením 80 s baterií 82 kWh. K dispozi-
ci je navíc dynamicky laděná verze Sportli-
ne. Podle informací Škoda Auto se jenom 

v rámci předprodeje evidovalo téměř 400 
závazných objednávek.

„Díky rozšíření nabídky o variantu 
s pohonem všech kol mají nyní zákazníci 
u modelové řady Škoda Enyaq iV skuteč-
ně široký výběr. Výhledově očekáváme její 
podíl na celkových prodejích modelové 
řady ENYAQ kolem 20 %,“ prozradil Jan 
Pícha, vedoucí prodeje Škoda Auto Česká 
republika.

Skvělou zprávou je také stále se 

rozrůstající síť nabíjecích stanic, do které 
v podhůří Orlických hor patří Autocent-
rum MATRIX Lipovka nebo centrální bu-
dova společnosti v Třebešově. Nabíjecí 
stanice najdete také v dalších pobočkách 
autorizované sítě mladoboleslavské au-
tomobilky, kde pracuje soustava elektro-
mobilních center. Ta podstatně posiluje 
infrastrukturu veřejných nabíjecích míst. 
K dnešnímu dni je v areálech dealerství 
k dispozici dohromady 226 veřejných či 
poloveřejných nabíjecích stanic.
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Dvě varianty pohonu, dvě růz-
né kapacity baterie, čtyři výko-
nové stupně od 132 do 225 kW.

ELEKTRICKÝ POHON

• Rychlé nabíjení, dojezd 
v elektrickém režimu až 
510 km v režimu WLTP.

•  První sériový vůz 
značky ŠKODA na bázi 
modulární platformy 
pro elektromobily 
(MEB).

•  Pohon zadních kol nebo 
pohon všech kol.

INFOTAINMENT

A KONEKTIVITA

• Infotainment systém  
s 13" displejem.

•  Nový virtuální kokpit  
a specifické online služby.

REKUPERACE

BRZDNÉ ENERGIE

• Efektivně využívá 
energii a pomáhá 
zvyšovat dojezd 
elektromobilu 
dobíjením baterie  
za jízdy.

BEZPEČNOST

• Nejnovější asistenční systémy a systémy zvyšující 
bezpečnost.

• Až devět airbagů pro ještě větší ochranu cestujících.

• Proaktivní ochrana cestujících Crew Protect Assist.

• Antikolizní asistent, asistent při odbočování.

• Varování při vystupování z vozu.

VYSOCE DYNAMICKÝ

ELEKTROMOTOR

• Uložený na zadní 
nápravě, včetně měniče 
napětí:

 132 kW pro verzi 60

 150 kW pro verzi 80.

EXTERIÉR

• Osvětlená maska  
chladiče Crystal Face.

• Matrix-LED hlavní 
světlomety.

• Kola o velikosti 19"–21".

VÝHODY ELEKTROMOBILUNOVÁ ŠKODA

ENYAQ iV
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INFOTAINMENT

A KONEKTIVITA

• Infotainment systém  
s 13" displejem.

•  Nový virtuální kokpit  
a specifické online služby.

NÍZKÉ TĚŽIŠTĚ 

A VYVÁŽENÉ JÍZDNÍ 

VLASTNOSTI

• Díky bateriím uloženým 
v podlaze mezi 
nápravami.

•  Rozložení hmotnosti se 
tak blíží ideálu 50 : 50.

INTERIÉR

• Nový koncept  
s volitelnými designy 
interiéru.

• Přírodní, udržitelné, 
recyklovatelné materiály.

AERODYNAMIKA

• Nízký odpor vzduchu 
je jednou z veličin, 
která dokáže pozitivně 
ovlivnit jízdní vlastnosti 
a také spotřebu 
elektřiny.

DO VOZŮ ŠKODA SE VRACÍ

POHON ZADNÍCH KOL

• Mezi jeho výhody patří:

• lepší trakce pro zrychlování

• lepší ovladatelnost  
a komfort při držení volantu

• stopový průměr otáčení činí 
pouze 9,3 m.

VÝHODY ELEKTROMOBILU

Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292, 731 449 721
Email.: autocentrum@matrix-as.cz

MATRIX a.s. Autocentrum Lipovka
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NAŠI ZKUŠENÍ MECHANICI 
NÁM VŽDY OCHOTNĚ POMOHOU
Nedílnou a důležitou součástí týmu v Autocentru MATRIX 
jsou přípravářky vozů. Jak si za chvíli přečtete, práce mají 
opravdu více než dost. Více nám k tomu řekla paní Krynková

Jak dlouho pracujete pro MATRIX Autocentrum a jak jste se 
na toto místo dostala?

„V Autocentru MATRIX pracuji od 13. ledna minulého roku. Na 
pracovní pozici jsem se dostala úplně náhodou. Na konci roku 
2019 jsem ukončila podnikatelskou činnost. Vyhledávání práce, 
zasílání životopisů, výběrová řízení a pohovory jsem nikdy ne-
musela řešit a neumím v tom tzv. chodit. Právě proto jsem velice 
ráda přijala nabídku na pozici Přípraváře. Nedělní večer jsem do-
stala nabídku a v pondělí ráno jsem nastupovala.“

Jaké máte vzdělání a kde jste dříve pracovala?

„Moje nejvyšší dosažené vzdělání je maturitní obor Podnikání. 
Třicet let jsem podnikala v cestovním ruchu, byla jsem spoluma-
jitelka horské usedlosti v Orlických horách.“

Popište pozici, na které v Lipovce pracujete. Co to znamená 
přípravářka vozů?

„V Autocentru MATRIX pracuji na pozici Přípravář nových vozů. 
O přípravě nových vozů jsem nevěděla vůbec nic. Představa umy-
tí vozu a naleštění byla mylná. Nový vůz je deaktivován, takže ho 
musíme aktivovat. My tomu říkáme oživení vozu, které probíhá 
přes diagnostiku. Deaktivovat vozy s LED modulem tlačítek nou-
zového volání je pro nás občas velký oříšek. Zkušený mechanik 
Roman Plodka nám vždy ochotně pomůže. Dále musíme pro-
hlédnout motorový prostor, případně doplnit kapaliny a umístit 

auto na sloupový zvedák (z toho jsem měla největší strach). Pak 
se musí vizuálně prohlédnout spodní strana vozidla, aby se zjis-
tilo, zda není něco poškozeno. Nejdůležitější věcí je odstranění 
blokovacích prvků z tlumičových vzpěr přední nápravy, dále 
překontrolovat tlaky v pneumatikách, nasadit kryty kol a kryty 
šroubů kol. Následně musíme auto prohlédnout zvenčí. Kont-
rolujeme lak, různá poškození karoserie a podobně. Nakonec si 
vůz umyjeme na ruční myčce, osušíme, převezeme zpět na dílnu 
a leštíme okna, karoserie, plasty. Další prací je vyplnění doku-
mentace k vozidlu a předání vozu týmu prodejců nových vozů. 
Určitě jsem na něco zapomněla, je toho opravdu dost.“

Pracujete v převážně mužském prostředí? Je to pro vás pro-
blém nebo vám to naopak vyhovuje?

„Pracuji na mechanické dílně s prvotřídními mechaniky. Jsou 
velice vstřícní a nikdy neodmítnou pomoci a poradit. Mužský ko-
lektiv mi vyhovuje.“

Jak jste do týmu v Lipovce zapadla a jak moc bylo složité se 
naučit všechny technické specifikace?

„Do kolektivu jsem zapadla rychle, ale to byste se musel zeptat 
mužů. Specifikace jsem se naučila během pár týdnů.“

Závěrem nám řekněte něco o svém soukromém životě.

„Nyní bydlím v Černíkovicích ve svém rodném domečku. Mám 
dvě dospělé děti. Ráda lyžuji, chodím po zapomenutých místech, 
kterých je v Orlických horách naštěstí dost. Čtu knihy a věnuji se 
zahrádce.“
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     Rozjeďte se
s akčními modely ŠKODA

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA SCALA: 
5,2–6,0 l (5,5–5,8 m3 CNG) / 100 km - 98–136g/km             

ilustrativní foto

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

61 100 Kč
výbava v hodnotě

   ŠKODA

SCALA
   již za  427 900 Kč

Multifunkční
volant

16“ litá kolaVyhřívaná
sedadla

Zadní parkovací
senzory

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov na Kněžnou
Tel.: 494 339 292
www.matrix-as.cz
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NA KOLE
DĚTEM 2021

AUTOCENTRUM BUDE POMÁHAT NA KOLE DĚTEM UŽ 
POČTVRTÉ

Opět po roce se Autocentrum MATRIX zapojilo do unikátní 
akce, která spojuje pomoc onkologicky nemocným dětem 
s jízdou na kole. Již počtvrté se totiž Autocentrum stalo spon-
zorem akce Na kole dětem. V letošním roce se ke sponzorům 
této akce přidala i sesterská společnost Dřevocentrum CZ, 
a.s. Dárkový šek v hodnotě 50.000 Kč předal ředitel společ-
nosti Ing. Martin Konvalina.

Hlavní tváří je známý cyklista na vysokém kole Josef Zi-
movčák, kterému tradiční pomoc opět přislíbil ředitel divize 
z Lipovky Miroslav Moravec.

Letošní ročník byl opět v sevření protikoronavirových 
opatření. Do pelotonu se tak mohl moci připojit každý, kdo 
měl chuť a dodržel daná pravidla. 

Letošní trasa, do které je Autocentrum zapojeno, startova-
la v pátek 11. června z Letoviska Studánka a přes Kunvald, 
Neratov, Olešnici v Orlických horách a Deštné se zase vrátila 
do Rychnov nad Kněžnou a Studánky. Trasa měřila 116 kilo-
metrů.

Na kole dětem mělo tohoto roku celkem 10 etap měřících 
1 191 kilometrů + 73 kilometrů dlouhý prolog.



MATRIX INFO | 13

MATRIX INFO | autocentrum

MATRIX MÁ
ZELENOU
V březnu loňského roku byl ekonomickému úseku do užívání svěřen 
elektromobil Citigo iV, pod záštitou projektu s názvem eMATRIX. Tento 
projekt není pouze o elektromobilitě, ale také o sociální a ekologické 
odpovědnosti firmy ke svému okolí.

Citigo iV přesně splňuje požadavky ekonomického úseku, jako jsou ná-
vštěvy firemních poboček a nejrůznějších úřadů.

„Myslím, že všechny uživatele mile překvapilo, jak je iV živé. Díky dobíjecí 
stanici přímo u hlavní budovy v Třebešově si užíváme pohodové, ekologické 
a zároveň ekonomické cestování“, dodává Ing. Kateřina Honemannová, eko-
nomická ředitelka společnosti MATRIX a.s.
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ŠKODA Octavia
Style Plus 1,5 TSI | 110kW | manuál

Tachometr: 22 085 km
Motor: benzin, 110 kW
Do provozu: 12/2018

ŠKODA Superb
Style Plus 2.0TDi| 140kW | 4×4 DSG

Tachometr: 39 500 km
Motor: diesel, 140 kW
Do provozu: 05/2019

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
dálkově ovládané centrální zamykání, 
kola z lehkých slitin, LED hlavní světlo-
mety, metalický lak, natáčecí světlome-
ty, ostřikovače světlometů, přední ml-
hovky, senzor světel, vyhřívaná zrcátka. 

Vnitřní výbava
BT, dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
el. ovládání zrcátek, handsfree, Isofix, kli-
matizace automatická, malý kožený paket, 
Maxi Dot, multifunkční volant, tempomat, 
vyhřívaný volant, vyhřívání sedadel vpředu, 
parkovací kamera.

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, dál-
kově ovládané centrální zamykání, el. vyhří-
vané přední sklo, kola z lehkých slitin, LED 
hlavní světlomety, metalický lak, natáčecí 
světlomety, ostřikovače světlometů, před-
ní mlhovky, senzor světel, tažné zařízení. 

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, zrcátek, 5.dveří, předních 
sedadel, BT handsfree, Isofix, klimatizace 
automatická, Maxi Dot, multifunkční vo-
lant, navigační systém, sunset, tempomat 
adaptib., vyhřívaný volant, vyhřívání sedadel 
vpředu, řazení na volantu.

439 000 Kč 
362 810 Kč bez DPH

769 000 Kč 
635 537 Kč bez DPH

ŠKODA Scala
Ambition 1,6 TDi | 85kW | manuál 6 st.

Tachometr: 16 274 km
Motor: diesel, 85 kW
Do provozu: 11/2019

Vnější vzhled a výbava
Dešťový senzor, dálkově ovládané centrální 
zamykání, kola z lehkých slitin, metalický lak, 
natáčecí světlomety, přední mlhovky, senzor 
světel, vyhřívaná zrcátka, parkovací senzory 
vzadu, sunset, tónovaná skla.

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
zrcátek, BT handsfree, klimatizace mecha-
nická, Maxi Dot, sunset, nastavitelný volant, 
malý kožený paket, vyhřívaná sedadla vpře-
du, imobilizér, isofix.

399 000 Kč 
329 752 Kč bez DPH

ŠKODA Scala
Style Plus 1,6 TDi | 85kW | manuál

Tachometr: 13 704 km
Motor: diesel, 85 kW
Do provozu: 02/2020

Vnější vzhled a výbava
Dešťový senzor, dálkově ovládané centrální 
zamykání, kola z lehkých slitin, metalický 
lak, LED světlomety, přední mlhovky, senzor 
světel, vyhřívaná zrcátka, parkovací senzory 
vzadu, sunset, tónovaná skla.

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
zrcátek, BT handsfree, klimatizace automa-
tická, Maxi Dot, sunset, multifunkční volant, 
malý kožený paket, vyhřívaná sedadla vpře-
du, vyhřívaný volant, el. ovládané 5. dveře, 
el. sklopná zrcátka.

455 000 Kč 
376 033 Kč bez DPH

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus
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ŠKODA Scala
Style 1,6 TDi | 85kW | manuál 6 st.

Tachometr: 16 490 km
Motor: diesel, 85 kW
Do provozu: 06/2019

Vnější vzhled a výbava
Dešťový senzor, dálkově ovládané centrál-
ní zamykání, bezklíčové odemykání, kola 
z lehkých slitin, LED světlomety, metalický 
lak, natáčecí světlomety, přední mlhovky, 
senzor světel, vyhřívaná zrcátka, parkovací 
senzory vzadu, sunset, tónovaná skla.

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání předních 
oken, zrcátek, Bluetooth, klimatizace auto-
matická, Maxi Dot, sunset, multifunkční vo-
lant, malý kožený paket, vyhřívaná sedadla 
vpředu a volant, startování tlačítkem.

459 000 Kč 
379 339 Kč bez DPH

ŠKODA Octavia
Style Plus 1,5 TSI | 110kW | DSG

Tachometr: 20 338 km
Motor: benzin, 110 kW
Do provozu: 08/2019

ŠKODA Kodiaq
Style Plus 2,0 TDI | 140 kW | 4×4 DSG

Tachometr: 29 524 km
Motor: diesel, 140 kW
Do provozu: 10/2019

ŠKODA Fabia
Style Plus 1.0 TSI | 81 kW | manuál 6 st.

Tachometr: 21 km
Motor: benzín, 81 kW
Do provozu: 09/2020

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, dál-
kově ovládané centrální zamykání, el. vyhří-
vané přední sklo, kola z lehkých slitin, LED 
hlavní světlomety, metalický lak, natáčecí 
světlomety, ostřikovače světlometů, přední 
mlhovky, senzor světel, vyhřívaná zrcátka. 

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. 
ovládání zrcátek, handsfree, Isofix, klimati-
zace automatická, malý kožený paket, Maxi 
Dot, multifunkční volant, navigační systém, 
tempomat, vyhřívaný volant, vyhřívání seda-
del vpředu, řazení pod volantem.

Vnější vzhled a výbava
Dešťový senzor, dálkově ovládané cent-
rální zamykání, kola z lehkých slitin, me-
talický lak, natáčecí světlomety, přední 
mlhovky, senzor světel, vyhřívaná zrcátka, 
parkovací senzory vzadu, asistent rozjez-
du, tažné zařízení, bezklíčové odemykání. 

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, zr-
cátek, BT handsfree, klimatizace, Maxi Dot, 
sunset, tempomat, vyhřívání sedadel vpře-
du, vyhřívaný volant, malý kožený paket, 
el. ovládané 5.dveře, dekor interiéru (dřevo, 
hliník atp.).

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, dál-
kové centrální zamykání, kola z lehkých sli-
tin, LED světlomety, metalický lak, parkovací 
senzory vzadu, přední mlhovky, senzor svě-
tel, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka. 

Vnitřní výbava
Autorádio, Bluetooth, dělená zadní sedadla, 
el. ovládaná přední okna, el. ovládaná zrcát-
ka, handsfree, imobilizér, Isofix, klimatizace 
automatická, loketní opěrka přední, malý 
kožený paket, maxi Dot, multifunkční volant, 
nastavitelný volant.

519 000 Kč 
428 926 Kč bez DPH

899 000 Kč 
742 975 Kč bez DPH

364 700 Kč 
301 405 Kč bez DPH

autocentrum.matrix-as.cz
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JIŘÍ
VRBA

V divizi Automotive už pracujete pět 
let. Jak jste se do práce v Třebešově 
dostal?

„Byl to souběh okolností, které do sebe 
absolutně zapadly a také jsem měl štěstí 
na příležitost. Můj příchod hodně ovlivnily 
dvě osoby – Zbyněk Pohl a Jaroslav Švarc. 
Nejprve Zbyněk Pohl, který se po dlou-
hých letech rozhodl změnit tým a přestou-
pit z MATRIX Automotive do týmu DST 
Chemicals. To byl první impuls na moji 
pracovní změnu. Další osoba, která ovliv-
nila můj příchod byl Jaroslav Švarc. Jako 
ředitel divize MATRIX Automotive mi dal 
příležitost a šanci se na pozici obchod-
ně-technického servisu zabydlet, usadit 
a dále rozvíjet.“

Jak náročné byly začátky a kdo vám 

při zaškolování nejvíce pomáhal?

„Začátky v novém zaměstnání jsou 
vždycky těžké. Přišel jsem po patnácti le-
tech ze segmentu zdravotnictví a měl jsem 
velké štěstí, protože průmysl mě přivítal 
s otevřenou náručí. Do koloběhu jsem 
naskočil v době obrovského růstu. Sa-
mozřejmě vše nebylo úplně jednoduché, 
ale vím a musím především poděkovat 
všem kolegům, protože bez jejich pomoci 
by pro mě vše bylo ještě mnohem těžší. 
V tomto případě nechci jmenovat, protože 
by to bylo nespravedlivé… prostě děkuji 
všem.“

Které problémy během svého pracov-
ního dne řešíte nejčastěji?

„Náš úkol je následný – obchodně, 

technicky a servisně se postarat o zákaz-
níka a to znamená dodat vše potřebné na 
jeho bezproblémový provozní chod. Pro-
blémy jsou každý den a nedá se říci jaké 
nejčastěji řešíme, ale řešeny z naší strany 
prostě musí být. Flexibilně a co nejlépe. 
Problém také většinou vzniká z nutnosti 
např. nutnost bezpečnosti, nutnost apli-
kačních pravidel, ale i nutnost ekono-
mické stránky věci – ekonomika firem je 
hodně v popředí. Optimalizací ve spojení 
s kvalitou našich produktů umíme šetřit 
peníze. Úkol tedy zní jasně - spokojenost 
zákazníka.“

Co považujete za svůj největší úspěch 
během kariéry v Třebešově?

„Osobně nedokáži říct, protože moji 
úspěšnost musí hodnotit druzí, ale hodně 

ROČNĚ NAJEZDÍM 
ŠEDESÁT TISÍC 
KILOMETRŮ 
A LETOS ODEHRAJI 
UŽ PÁTOU SEZÓNU
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mě těší, že se každý den v zaměstnání se-
bevzdělávám a nabírám spoustu zkuše-
ností, ale určitě to bude každý nový zá-
kazník, který s námi naváže dlouhodobou 
spolupráci nebo vyhraný projekt, který 
nám přinese nový růst.“

Pracovníci obchodně-technického ser-
visu tráví podstatnou část své práce za 
volantem automobilu. Kolik toho roč-
ně najezdíte?

„V posledních pěti letech se automobil 
pomalu stal mým druhým domovem. Čas 
strávený za volantem opravdu malý není. 
Kromě toho to je taky moje druhá kan-
celář vedle té v Třebešově. Díky velkému 
cestování a možností komunikace, které 
v současné době máme k dispozici, tím 
myslím připojení na spoustu médií, nám 

zajišťuje obrovskou flexibilitu. Roční ná-
jezd odhaduji na cca 60 000 km.“

MATRIX Automotive je známý svými te-
ambuildingovými aktivitami. Na které 
setkání vzpomínáte nejraději?

„Společné setkání mimo pracovní čin-
nost jsou vždy moc fajn. To tedy znamená, 
že všechny. Díky tomu, že jsme relativně 
malý kolektiv a trávíme spolu každodenně 
hodně času, tak u nás funguje i kamarád-
ské a přátelské nastavení mimo pracovní 
cyklus.“

Jaké jsou vaše cíle a plány v dalším ži-
votě?

„To není jednoduché říci, spíše chci mít 
přání a to ty, co chce asi v podstatě každý. 

Zdraví, nejen svoje, ale i všech blízkých, 
spokojenost v osobním i pracovním živo-
te, velkou úspěšnost v překonávání všech 
problémů, které prostě vždy jsou a budou 
a určitě vyváženost všeho pozitivního i ne-
gativního, co život sebou nese. Také určitě 
chci na sobě dále pracovat a díky tomu 
být profesně ještě lepší.“

Doporučil byste dalším lidem práci 
v MATRIX Automotive?

„Samozřejmě, protože divize MATRIX 
Automotive je obrovsky silná divize, kte-
rá za sebou má spoustu práce, výsledků 
a neskutečný růst, který nekončí. Vše 
s podporou v zázemí, možnostech a lidí, 
kteří fungují jako tým.“
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PRÉMIOVÉ BRUSIVO
NEJEN VYSOKÝ VÝKON, ALE I VLASTNOSTI ZAJIŠŤUJÍCÍ 
BEZPEČNOST A KOMFORT PŘI PRÁCI

3M CUBITRON II BRUSNÝ KOTOUČ

Ze všech procesů výroby kovů je řezání kovu řezacím kotoučem jedním 
z nejnebezpečnějších. To je způsobeno tím, že řezací kotouče jsou relativně 
tenké a technikou vyžadovanou operátorem k dokončení práce. K rizikům 
přispívají nerovnoměrné tlaky, úhly řezu, poškození kotoučů a blízkost ob-
sluhy k vysokorychlostním řezacím kotoučům.

Produkty 3M mohou pomoci zmírnit tato rizika zkrácením času práce. Vy-
soká řezná rychlost kotoučů Cubitron ™ II umožňuje rychlejší zpracování 
a hladký řez vyžaduje méně tlaku obsluhy, což zvyšuje komfort práce.

Redukce hluku: C 
Redukce vibrací: B 

Redukce prašnosti: C

 » Vysoký brusný výkon zkracuje dobu práce
 » Díky výkonnosti brusiva je potřebný pracovní přítlak na nářadí 

nižší a díky tomu se zkracuje doba působení vibrací na ruku 
operátora

 » Inovativní způsob řezání vytváří větší a delší třísky, které 
nezůstávají rozptýlené ve vzduchu

 » Výrazně snížené opotřebení kotouče přínáší nižší prašnost 
samotného kotouče

SNÍŽENÍ RIZIK PŘI ÚHLOVÉM BROUŠENÍ

3M CUBITRON II ŘEZNÝ KOTOUČ

Ze všech procesů výroby kovů je řezání kovu řezacím kotoučem jedním 
z nejnebezpečnějších. To je způsobeno tím, že řezací kotouče jsou relativně 
tenké a technikou vyžadovanou operátorem k dokončení práce. K rizikům 
přispívají nerovnoměrné tlaky, úhly řezu, poškození kotoučů a blízkost ob-
sluhy k vysokorychlostním řezacím kotoučům.

Produkty 3M mohou pomoci zmírnit tato rizika zkrácením času práce. Vy-
soká řezná rychlost kotoučů Cubitron ™ II umožňuje rychlejší zpracování 
a hladký řez vyžaduje méně tlaku obsluhy, což zvyšuje komfort práce.

Redukce hluku: D 
Redukce vibrací: B 

Redukce prašnosti: C

 » Vysoký řezný výkon zkracuje dobu práce
 » Díky plynulejšímu řezání méně zatěžuje obsluhu
 » Inovativní způsob řezání vytváří větší a delší třísky, které 

nezůstávají rozptýlené ve vzduchu
 » Výrazně snížené opotřebení kotouče přínáší nižší prašnost 

samotného kotouče

SNÍŽENÍ RIZIK PŘI ŘEZÁNÍ
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PRÉMIOVÉ BRUSIVO
NEJEN VYSOKÝ VÝKON, ALE I VLASTNOSTI ZAJIŠŤUJÍCÍ 
BEZPEČNOST A KOMFORT PŘI PRÁCI

3M CUBITRON II BRUSNÝ KOTOUČ

Univerzální konstrukce Na rozdíl od jiných brusných kotoučů, 
které jsou určeny pouze pro jeden pracovní úkon, naše řezací 
a brusné kotouče 3M™ Cubitron™ II mohou provádět více pra-

covních úkonů, aniž by musela být provedena jejich výměna. 
Plochá a vyztužená vnitřní plocha může tvarovat nebo brousit 

obrobky, zatímco tenká vnější hrana může být použita pro vytvá-
ření kolmých řezů a žlábků. Tato univerzální konstrukce eliminuje 
potřebu více brusných nástrojů, a může pomoci maximalizovat 

výrobu. Precizně tvarované zrno Při vytváření precizně tvarovaných 
zrn naši inženýři zahájili práci s keramickými brusnými zrny 3M™ 
a použili patentovanou technologii, aby vytvořili zrna trojúhelníko-
vého tvaru. Tyto vrcholy prochází kovem jako nůž máslem, spíše 
než by prováděly drážkování nebo vyrývání jako běžná brusiva, 
a v bodech lomu dochází stále k jejich samovolnému broušení. 
Tak dochází k super rychlému broušení a k menšímu zahřívání 
v důsledku tření, což omezuje vznik trhlin v důsledku vysokých 
teplot a změny zbarvení. Kotouč musí mít maximální provozní 
otáčky vyšší nebo shodné s otáčkami používaného elektrické-
ho nářadí a musí být používán s krytem kotouče, který odpo-
vídá rozměrům rozbrušovacího kotouče.

3M CUBITRON II 982C FÍBROVÝ DISK

Náš fíbrový disk 3M™ Cubitron™ II 982C je velmi vhodný 
pro srážení hran, broušení úkosů, odstraňování svarů u uh-

líkové oceli, okují, nerovností a vad obrobků, pro obrábění 
drážek a pro další práce. Patentované výrobky Cubitron™ II 
zvedli laťku pro vysoce výkonná brusiva. Inženýři společnosti 

3M™ zahájili práci s keramickými brusnými zrny 3M™ a použili 
technologii 3M™ precizně tvarovaného zrna (Precision Shaped 

Grain), aby vytvořili zrna trojúhelníkového tvaru, která jsou na 
podložce elektrostaticky orientována tak, aby vytvářela ostré vr-
choly a maximalizovala potenciál broušení. Tyto vrcholy působí 

jako samostatné řezné nástroje, které se zakrojí do kovu a při odla-
mování špiček dochází k jejich průběžnému broušení. Brusná zrna 
se rovnoměrně a samovolně brousí, což snižuje teplotu způsobe-
nou třením a společně s menším brusným přítlakem zaručují až 
dvakrát delší životnost než jiné brusné kotouče. Výsledkem je to, 
že kotouče Cubitron™ II pracují a vydrží déle než ostatní kotouče 
s běžným keramickým brusivem dostupné na trhu. Kotouče Cu-
bitron™ II maximalizují produktivitu a minimalizují únavu uži-
vatele. Fíbrové kotouče jsou kotouče pro velmi náročné práce, 
ideální pro odstraňování svarů, broušení a sjednocování vel-
kých a malých ploch kovových povrchů. Tyto kotouče mají 
pevný a tuhý podklad vyrobený z vulkanizovaných vláken, 
která jsou odolná proti opotřebování a zvládají náročné 
broušení.

3M CUBITRON II ŘEZNÝ KOTOUČ

3M™ Cubitron™ II Řezací kotouč používá 3M precizně tvaro-
vané keramické zrno, které zajišťuje mimořádně rychlořezný 
a trvanlivý kotouč, který lze použít na téměř všechny materiály 

včetně nerezové oceli, měkké oceli a slitin pro letecký průmysl. 
Tento řezací kotouč má lepší řezné charakteristiky a trvanlivost 

než 3M™ vysoce výkonné kotouče a přispívá k výraznému zvýšení 
produktivity.

3M™ Cubitron™ II řezací kotouče s precizně tvarovaným zrnem jsou 
zkonstruovány tak, aby řezaly rychleji než jiné konkurenční kera-
mické produkty, čímž přispívají k výraznému zvýšení produktivity

Keramické zrno trojúhelníkového tvaru se rovnoměrně obrušuje, 
má chladnější brus a optimalizované rozkládání minerálu k za-
chování výjimečně dlouhé životnosti produktu

Tuhý, vyztužený kotouč s pryskyřicí nalepeným brusivem pro-
nikne téměř všemi materiály včetně nerezové oceli, měkké 
oceli a slitin pro letecký průmysl

3M CUBITRON II 982C FÍBROVÝ DISK

Pokud vezmeme v úvahu celé spektrum zdravotních a bezpečnostních ri-
zik spojených s kovovýrobou, patří mezi nejnebezpečnější použití ručního 
elektrického nářadí s brusnými kotouči. Pokud aplikace broušení nezahrnu-
je broušení do rohů nebo tam, kde je nutné použít hranu brusného kotou-
če, nabízí 3M důmyslné řešení, které ve srovnání se standardním brusným 
kotoučem poskytuje výrazné snížení hluku, prašnost částicemi ve vzduchu 
a vibrací. Současně poskytuje podstatné zvýšení produktivity a efektivity.

Konvenční brusné kotouče způsobují vysokou prašnost prostředí vlastním 
opotřebením. Přechod na fíbrouvé disky může významně snížit toto riziko.

Redukce hluku: B 
Redukce vibrací: A 

Redukce prašnosti: B

 » Snížení hluku až o 75%
 » Díky plynulejšímu řezání méně zatěžuje obsluhu
 » Díky výkonnosti brusiva je potřebný pracovní přítlak na nářadí 

nižší a díky tomu se zkracuje doba působení vibrací na ruku 
operátora

 » Inovativní způsob broušení vytváří větší a delší třísky, které 
nezůstávají rozptýlené ve vzduchu

SNÍŽENÍ RIZIK PŘI ÚHLOVÉM BROUŠENÍ
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3M CUBITRON II 969F LAMELOVÝ DISK

Pro odstranění svaru a otřepů na nerovném povrchu a hranách nebo tam, 
kde je v jednom kroku vyžadována určitá povrchová úprava, je pro tuto 
práci ideální lamelový disk. Lamelové disky 3M jsou k dispozici v plochém 
nebo kuželovém formátu a poskytují vynikající řezný výkon a životnost, což 
snižuje čas na operaci a frekvenci výměny kotouče.

Redukce hluku: D 
Redukce vibrací: C 

Redukce prašnosti: C

 » Snižuje hlukovou zátěž rychlejším dokončením operace
 » Vydrží pracovat až 4x déle než konkurenční produkty
 » Díky výkonnosti brusiva je potřebný pracovní přítlak na nářadí 

nižší a díky tomu se zkracuje doba působení vibrací na ruku 
operátora

SNÍŽENÍ RIZIK PŘI ÚHLOVÉM BROUŠENÍ

3M CUBITRON II 775L HOOKIT DISK

Vzhledem ke způsobu práce orbitálních brusek pro obsluhu představuje 
vystavení vibracím tohoto typu nástroje ve skutečnosti větší riziko než při 
použití úhlové brusky.

Jemné broušení také znamená, že se částice rozptýlené ve vzduchu stanou 
ještě větším problémem. Brusné kotouče 3M pomáhají tyto problémy vyře-
šit s výjimečnými řeznými rychlostmi a špičkovými schopnostmi odsávání 
částic ze vzduchu.

Orbitální brusky optimálně navržené pro práci z těmito brusnými disky 
zaručují perfektní extrakci prachových částeček, jsou přesně vyvážené, aby 
běžely hladce s menšími vibracemi, gumové rukojeti pro absorpci a snížení 
vibrací a vnitřní tlumiče, které pomáhají snižovat hluk.

Redukce hluku: C 
Redukce vibrací: C 

Redukce prašnosti: C

 » Snižuje hlukovou zátěž rychlejším dokončením operace
 » Vydrží pracovat až 4x déle než konkurenční produkty
 » Díky výkonnosti brusiva je potřebný pracovní přítlak na nářadí 

nižší a díky tomu se zkracuje doba působení vibrací na ruku 
operátora

 » Multihole systém zaručuje perfektní odsávání prachu

SNÍŽENÍ RIZIK PŘI ORBITÁLNÍM BROUŠENÍ

PRÉMIOVÉ BRUSIVO
NEJEN VYSOKÝ VÝKON, ALE I VLASTNOSTI ZAJIŠŤUJÍCÍ 
BEZPEČNOST A KOMFORT PŘI PRÁCI
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3M CUBITRON II 982C FÍBROVÝ DISK

Pro lehký a střední svar je často ideálním řešením fíbrový kotouč. Fíbrové 
kotouče 3M poskytují vynikající řezný výkon a dlouhou životnost, snižují čas 
na provedení operace a frekvenci výměny disků - postup, při kterém může 
nesprávné upevnění kotouče na nástroji vést ke zvýšenému riziku úrazu 
obsluhy.

Redukce hluku: D 
Redukce vibrací: C 

Redukce prašnosti: C

 » Snížení hluku díky rychlejšímu dokončení operace
 » Díky plynulejšímu řezání méně zatěžuje obsluhu
 » Díky výkonnosti brusiva je potřebný pracovní přítlak na nářadí 

nižší a díky tomu se zkracuje doba působení vibrací na ruku 
operátora

 » Inovativní způsob broušení vytváří větší a delší třísky, které 
nezůstávají rozptýlené ve vzduchu

SNÍŽENÍ RIZIK PŘI ÚHLOVÉM BROUŠENÍ

3M CUBITRON II 969F LAMELOVÝ DISK

Lamelové kotouče 3M™ Cubitron™ II 969F jsou vyrobeny z pře-
krývajích se vrstev neboli lamel brusného materiálu. Kotouče 
969F jsou vybaveny přesně tvarovaným brusným minerálem ulo-

ženým na lamelách z tvrdé polyesterové tkaniny. Polo-flexibilní 
Y-wt podklad dává každé lamele vynikající pevnost.

Brusné zrno Cubitron™ II brousí velmi rychle, což zvyšuje Vaši pro-
duktivitu

Konstrukce lamelového disku je vhodná pro použití na oblém či 
nerovném povrchu

Lamely se používáním neustále odbrušují, přičemž jsou stále 
odkrývány nové minerály zajišťující rychlý a konzistentní řez.

3M CUBITRON II 775L HOOKIT DISK

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding film na kotouči 775L 
s 3M precizně tvarovaným keramickým zrnem představuje pokro-

kovou brusnou technologii. Keramický materiál trojúhelníkového 
tvaru je navržen tak, aby se zakrojil do podkladu, na rozdíl od běž-

ného brusiva, které materiál spíše hloubí nebo drážkuje. Výsledkem 
je kotouč, který má až dvakrát rychlejší řez a vydrží šestkrát déle 
než běžná brusiva.

Revoluční technologie precizně tvarovaného zrna 3M se vyznaču-
je rychlým řezem a dlouhou životností

Vydrží až šestkrát déle něž běžná brusiva

Řeže až dvakrát rychleji než běžná brusiva

3M CUBITRON II 787C FÍBROVÝ DISK

Pro těžší MIG svary, úkosování a jiné těžké úběry materiálu 
můžete použít řadu 982C a pro všechny ostatní aplikace až do 

zrnitosti 120 doporučujeme 3M ™ Fiber Disc 787C.

Fíbrové disky 3M ™ Cubitron ™ II byly navrženy tak, aby posky-
tovaly vysokou úroveň výkonu při současném snižování rizik 

způsobených hlukem, prašností a vibracemi; ve srovnání s jinými 
produkty nabízí 3M ™ Cubitron ™ II mnohem nižší rizikový profil.

3M™ Roloc™ Fíbrový disk 787C je vybavený nejmodernější brusnou 
technologií: přesně tvarovaným brusným zrnem 3M. Tento disk má 
pevný fíbrový podklad a odolné pryskyřicové pojivo, které zajišťuje 
vysokou trvanlivost a odolnost proti roztrhnutí. Součástí disku je 
pojivová vrstva Grinding-Aid™.

Pojivová vrstva Grinding-Aid™ redukuje zahřívání a tvrobu tepel-
ných map

Přesně tvarované brusné zrno 3M dosahuje vyšší rychlost 
broušení a vyznačuje se vynikajícími vlastnostmi při vystavení 
zatížení

Umožňuje intenzivní a rychlé broušení kovových povrchů, 
například dílů z nerezové oceli a slitin s vysokým podílem 
niklu

PRÉMIOVÉ BRUSIVO
NEJEN VYSOKÝ VÝKON, ALE I VLASTNOSTI ZAJIŠŤUJÍCÍ 
BEZPEČNOST A KOMFORT PŘI PRÁCI
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METAL WORKING
PROČ METAL WORKING?

3M PRODUKTY PŘINÁŠEJÍ BENEFITY OPROTI 
ALTERNATIVNÍM SPOJŮM

VYŽÁDEJTE SI INTERAKTIVNÍ KATALOG 
A PRŮVODCE VÝBĚREM LEPIDEL A PÁSEK NA 
OBCHOD@MATRIX-AS.CZ

Protože je všude!

Kovové výrobky jsou srdcem moderního světa, od železnic  
a automobilů po pračky. Výrobní procesy od výroby základní oce-
li k pokročilejším materiálům- od přípravy povrchů ke složitějším 
výrobkům- je složitý a různorodý.

Protože můžeme nabídnout kompletní řešení!

Naše pokročilá řešení lepicích pásek pro kovozpracující  
a kovoobráběcí průmysl pokrývají téměř všechny kroky procesu 

kovovýroby - od surového materiálu počínaje až po hotový vý-
robek.

Protože můžeme našim zákazníkům nabídnout přidanou 
hodnotu zvýšením produktivity, efektivity a nízké váhy!

Lepidla a pásky 3M jsou snadno použitelné a účinné a posky-
tují řešení rychlého lepení, které překonají mnoho alternativních 
způsobů spojování jako svařování nebo použití mechanických 
spojovacích prvků.

 » Produktivita – žádné vrtání nebo dokončovací práce, které 
vyžadují méně kvalifikovaných pracovníků

 » Odolnost – silné spoje, které odolávají vibracím a nárazům
 » Estetika – hladší a čistší vzhled, kterému se mechanické 

spoje nevyrovnají

 » Odlehčení – tenčí a lehčí spoje
 » Flexibilita designu – více možností spojování/ lepení  

s odlišnými materiály
 » One-step Seal – jedno řešení pomocí produktů pro těsnění  

i spojování zároveň
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METAL WORKING
PROČ METAL WORKING?

MATRIX-AUTOMOTIVE.CZ

OCHRANA POVRCHŮ BALENÍ A PŘEPRAVA

SPOJOVÁNÍ A MONTÁŽ ÚDRŽBA, OPRAVY A UTĚSŇOVÁNÍ

PODLAHOVÉ A VÝSTRAŽNÉ PÁSKY MASKOVÁNÍ
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Tradiční letní Teambuilding divize Automotive byl letos 
zaměřen na pohyb a týmovou soutěživost. Hlavním pilí-
řem Teambuildingu byl turnaj ve volejbale a ping-pon-
gu.

Čtyři týmy sehrály vzájemné souboje na beach-volejba-
lovém hřišti a v přilehlé ping-pongové aréně. Počasí zapo-
mnělo, že už dávno není apríl a nerušené hře zrovna nepřálo. 
Proto se také často ozývaly výkřiky na skažené podání nebo 
ztrátu míče vlivem poryvu větru. Turnaj byl ukončen v 15 ho-
din odpoledne, všichni účastníci předvedli krásné sportovní 
výkony a dokázali, že jsou schopni pracovat v týmu.
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Tradiční fotbalový turnaj se bude konat

28. srpna 2021
v rytmu tradic na hřišti Třebešov.

Všichni jste srdečně zváni
pokračovat s námi i v dalším,

již 24. ročníku.

Zahraje kapela

BEER-GATE
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MATRIX INFO | wood

ZAKLÁDÁNÍ LESA
MINISERIÁL MATRIX WOOD

V minulém díle našeho miniseriálu jsme se seznámili s cestou semínka stromu do lesní školky 
a vypěstováním sazeničky. Dnes si řekneme něco o obnově nebo zakládání nového lesa.
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Lesy v České republice pokrývají 
34,1% celkové plochy. Jen pro srovnání, 
lesy v EU pokrývají 43% plochy. V součas-
né době se ve větší míře sází listnaté stromy. 
Jsou méně náchylné vůči hrozbám klimatic-
kých změn. Po letech sucha a kůrovcové kala-
mity se naše lesy změnily k nepoznání. Pracovní-
ci v pěstební činnosti však nezahálí a na vzniklých 
holinách již rostou stromy nové. Od kombinací jehlič-
natého lesa s listnatým si slibují vybudování stabilnějšího 
lesa. Největší podíl nově vysázených listnatých stromů zaují-
mal ve středních polohách buk a v nížinách to byl dub doplněný 
o lípu, habr a javor. V našich lesích nalezneme 71% jehličnanů. 
Přirozené zastoupení by však bylo poloviční. V posledních 200 
letech lidé cíleně vysazovali smrky a borovice a právě ty jsou ná-
chylné na sucho a kůrovce.

Nejvíce příznivé podmínky k výsadbě sadebního materiálu les-
ních dřevin jsou na jaře. Při sadbě lesa můžeme hovořit o umělé 
obnově lesa, nebo o zalesňování původní zemědělské půdy.

Při zalesňování je potřeba dbát na několik pravidel, aby se 
rostliny ujaly v co největším množství. Prvním pravidlem je mít 
kvalitní sadební materiál. Správný původ a kvalitní kořenový sys-
tém by měl být pro každého sazeče samozřejmostí. Musíme se 
vyvarovat poškození rostlin během manipulace a dopravy. Při 
expedici a dopravě je proto kladen důraz na udržení optimální 
vlhkosti kořenových systémů stromků, zabránění jejich přehřátí 
a zapaření. Uchránit sazenice před přímým sluncem a suchem. 
To ovšem platí i při dalším uskladněním před vlastní výsadbou. 
Pokud je to potřeba, tak zajistit i dostatek vláhy pro malé saze-
nice. Stromky s pečlivostí vysadit a starat se o ně i během jejich 
vzrůstu. Nedodržováním těchto pravidel dochází k výraznému 
snížení fyziologické kvality sadebního materiálu a to se projeví 
i ve ztrátách po výsadbě, snížením vitality a přírůstem stromků 
v následujících letech.

Prostokořenová sadba je nejčastější a také nejjednodušší způ-
sob pěstování rostlin. Rostliny po vyzvednutí z pěstební plochy 
nemají zeminu kolem kořenů. U některých druhů rostlin bývá 
kořen při jejich pěstování tzv. podříznut, aby zhoustl a vytvořilo 
se více vlásečnicových kořenů. K výhodám této metody patří její 
jednoduchost, levnost a na dopraní prostředky se vejde znatelně 
více sazenic než u jiných metod. Jako nevýhody lze zmínit citli-
vost na okolní vlivy jako jsou vítr, sucho, slunce nebo třeba mráz. 
Vlastní sadba je pomalejší a je nižší šance na ujmutí.

Druhou z možností je krytokořenná sadba na vzduchovém 
polštáři nebo v kontejneru. Pokud hovoříme o sadbě na vzducho-
vém polštáři, tak se jedná o speciálně tvarované sadbovače, které 
jsou umístěné na manipulačních rámech, pod kterými je vzduch. 
Výsledkem je hustý kořenový bal, se správným směrem kořenů, 
bez deformací. Sazenice z kontejnerů se používají tam, kde je po-
třeba vysadit již vzrostlé stromy. Například do již zajištěné kultu-
ry, kde vznikla holá místa. Hlavní výhodou této sadby je, že není 
tak citlivá na okolní vlivy prostředí, jako je vítr, mráz, slunce nebo 
sucho. Je u ní rychlá manuální výsadba a vysoká ujímavost. V ně-
kterých oblastech lze sázet celý rok a spotřebuje se o 20% méně 
sazenic než u prostokořenové sadby. Jako hlavní nevýhodu uve-
deme vyšší pořizovací cenu a vetší náklady na dopravu.

PŘI OBNOVĚ LESA MUSÍME NEJPRVE PROVÉST TYTO 
ÚKONY

Začínáme odstraněním klestu. To můžeme provést jeho spále-
ním, rozdrcením, nebo jeho odvezením k energetickému využití.

V následném kroku je třeba si nechat zpracovat odborným les-
ním hospodářem projekt výsadby. Projekt zpracuje na konkrétní 
holinu dle rámcových směrnic hospodaření a navrhne vhodné 
dřeviny, minimální počty sadebního materiálu na danou holinu 
a spony mezi dřevinami.

Dalším krokem je příprava půdy. Způsob přípravy půdy je na-
vržen v projektu výsadby dle zvolených dřevin a způsobu jejich 
výsadby. Bez přípravy se zpravidla nechávají plochy čisté a bez 
buřeně (po pálení klestu nebo drcení, ale půda již musí být uleh-
lá). Odstraňování buřeně z pasek je nutné, jinak by vegetace malé 
stromky přerostla, čímž by sazenice neměly přístup ke sluneční-
mu svitu a dále by nerostly. Bohatá buřeň v okolí stromků také 
odčerpává veliké množství vláhy, která je pro sazenice zvláště 
v letním období nutná. Vyžínání se na pasekách provádí až do 
doby, kdy mají stromky dostatečnou výšku a okolní vegetace je 
nezastíní.

V DALŠÍM KROKU SI NAKOUPÍME SADEBNÍ MATERIÁL

Nakoupit sadební materiál. Jak bylo výše uvedeno, můžeme si 
pořídit prostokořenné nebo krytokořenné semenáčky, sazenice, 
poloodrostky či odrostky. Sadební materiál musí splňovat pod-
mínky původu (vyhl.č.139/2004) z odpovídající přírodní oblasti 
a odpovídající nadmořské výšky. Vlastník je povinen vést evidenci 
o původu sadebního materiálu 10 let.

Výsadba rostlin je prováděna podle projektu výsadby (druhy 
sazenic, spony mezi rostlinami, atd.) převážně ručně (sazečem, 
motykou), avšak tam kde to přírodní podmínky dovolují, může 
být výsadba i mechanizovaná (zalesňovací stroje, motorové jam-
kovače).

Zajištěná kultura je vysazený les, který vyrostl tak, že ho zvěř 
již nepoškodí (neokouše) a okolní buřeň (plevele, keře, trávy) ho 
již neutlačuje. Bývá vysoká mezi 1m až 1,5m (v závislosti na sta-
novišti).

MATRIX INFO | wood
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REFERENCE WINDOWS
BD JIHLAVA
HRUŠKOVÉ DVORY

Zastoupeny jsou zde byty v dispozicích 1+kk, 2+kk a 4+kk s balkonem. V prvním nadzemním 
podlaží jsou umístěny sklepy, technické zázemí a prostory ke komerčnímu využití. Okna jsou 
vyrobená z profilu Gealan S 8000, barva oken je antracit.

MATRIX a. s., Lipovka 143, 516 01 Rychnov nad Knežnou,
T: +420 494 661 825, E: okna@matrix-as.cz

PODROBNOSTI:
Jedná se o bytové jednotky v are-
álu Hruškové Dvory, stojící na 
okraji města Jihlavy. Je v přímém 
kontaktu s přírodou a zároveň má 
dobré napojení na centrum města. 
Dopravu zajišťuje pravidelná MHD, 
v dosahu je také vlaková zastávka 
a pro sportovce cyklostezka.

Návrh projektu Byty Jihlava-Hruš-
kové Dvory byl zpracován tak, aby 
bytové jednotky vyhovovaly více 
i méně náročným zájemcům o byd-
lení v této lokalitě.

MATRIX a.s. divize WINDOWS
Showroom Lipovka

Lipovka 143
516 01, Rychnov nad Kněžnou
777 712 783, 777 712 780
windows@matrix-as.cz
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REFERENCE WINDOWS
KNIHOVNA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

PODROBNOSTI: Počátky ve-
řejné knihovny v Kostelci nad Orlicí 
lze spatřit v roce 1854. Myšlenku na 
její zřízení podpořil továrník Josef 
Seykora, který tomuto zařízení do 
začátku věnoval značnou peněžní 
částku.

Do listopadu 1995 sídlila knihov-
na v prostorách městského úřadu, 
odkud se přestěhovala do nové 
budovy v Krupkově ulici čp. 1154, 
jejíž dveře se veřejnosti otevřely 
1. prosince 1995. Logo pro knihov-
nu vytvořil Vladimír Komárek, který 
vystavoval v Kostelci nad Orlicí svá 
díla v galerii kavárny Růže.

Knihomolové v Kostelci nad Orlicí si užívají nově zrekonstruovanou knihovnu v které jsou 
hlavní dominantou atypická oblouková okna, která interiér budovy příjemně prosvětlí. Okna 
v klasické bílé barvě, profil Gealan S 8000 splní požadavky na moderní a zároveň ekonomic-
ké řešení.

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
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MATRIX INFO | hotel Studánka

ŮLMARATON
JARNÍ TRAILOVÝP

V neděli – 18. 4. 2021 na závodníky čekala malebnost a ro-
mantika na krásných běžeckých tratích v Lesoparku Včelný. 
V malebném údolí Javornického potoka severovýchodně od 
Rychnova nad Kněžnou. Zvlněná krajina Podorlicka nechala 
tušit, že to bude trailový závod se vším všudy. Běžci si užili 
krásné výhledy na Ivanské jezero a skální průrvy. Centrum 
závodu bylo tradičně přímo ve výletním komplexu hotelu 
Studánka, kde se nabízela po závodě odměna skvělou ku-
chyní. Závod má již i svoji zajímavou historii, když jej po-
řadatel Sportvisio pořádá od roku 2016 jako Jarní trailový 
půlmaraton.

DĚTSKÉ ZÁVODY

Vzhledem k epidemiologické situaci závod proběhl intervalo-
vě a bezkontaktně. Letošní příprava neproběhla dle našich před-
stav, protože jsme zvyklí na přímý kontakt s návštěvníky letovis-
ka. Na závodníky čekal opravdu pravý trail, závodilo se převážně 
na mokré rozbahněné trati. V takto náročném závodu jsme rádi, 
že všichni doběhli bez pádu a zranění. Moc děkujeme za podporu 
zúčastněných na trati a super organizaci celého závodu. Už se tě-
šíme na další ročník (duben - 2022) závodů v letovisku Studánka.

TRASA LONG: 21 KM / Jarní trailový půlmaraton

TRASA MIDDLE: 10,5 KM (ředitel hotelu v osobním vítězství s časem 1:24:15)

TRASA SHORT: 6 KM
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MATRIX INFO | hotel Studánka

ŮLMARATON
JARNÍ TRAILOVÝ

HOSTÉ
STUDÁNKY

Sem na venek jezdilo mnoho významných 
lidí, spisovatelé, univerzitní profesoři, lé-
kaři, ale i např. houslový virtuoz Franti-
šek Ondříček, skladatelé Karel Weis 
i Josef Bohuslav Foerster. Někteří se 
sem vraceli pravidelně a přiváděli další 
zájemce o klid a pohodu v lesní samo-
tě. Společenský a kulturní ruch města se 
koncem 19. století stále častěji přenášel 
do přírodního prostředí Studánky. Pořá-
dány zde byly koncerty spolku Dalibor, 
sjezdy abiturientů gymnázia, slavnosti 
všeho druhu i sportovní zápolení, sou-
těže, výstavy i přehlídky módy. Nájemci 
a s nimi i obliba letoviska se stále měnila, 
často odcházeli. Když v roce 1907 vzniklo 
Studánecké družstvo, dalo z výtěžků spol-
kové činnosti postavit před restaurací hřiš-
tě. O zvelebení Studánky se pečlivě staral 
místní odbor Klubu československých 
turistů, založený po roce 1880. Město 
uskutečnilo roku 1930 rozsáhlou přestav-
bu hlavní budovy podle plánů architekta 

Františka Šímy a rozšířilo restauraci o vel-
ký moderní sál.

Hostem Studánky byl i Karel Hašler, 
blízký přítel rychnovského rodáka Ana-
tola Provazníka. Kdopak ví, že melodii 
k jedné z neslavnějších Hašlerových pís-
niček Po Starých zámeckých schodech 
napsal právě Anatol Provazník (a pro něj 
sedm dalších). Sem chodíval, jak víme, 
i profesor rychnovského piaristického 
gymnázia August Sedláček. No a tady 
měl v roce 1943 se svými spolužáky matu-
ritní večírek i Jiří Šlitr. Roku 1948 se tu na-
táčely exteriéry filmu Hostinec U Kamen-
ného stolu podle předlohy rychnovského 
rodáka Karla Poláčka. Hráli v něm mj. 
Rudolf Hrušínský, Stanislav Neumann, 
Jiřina Šejbalová a Václav Špidla, otec 
eurokomisaře Vladimíra Špidly. Asisten-
tem režie byl Luboš Kaválek, pozdějí hla-
satel Svobodné Evropy.

HOSTÉ
STUDÁNKY
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OPEN AIR PARTIČKA OPĚT VYRÁŽÍ NA TUR-
NÉ POD ŠIRÝM NEBEM! HOTEL STUDÁNKA 
24. 6. 2021 OD 20:00

Vysoká škola improvizace se po čase opět vrací do Rychnova! 
Rychnov nad Kněžnou – Amfiteátr Hotel Studánka. Předprodej: 
On-line Ticketstream.

Geňa, Michal, Bohouš, Kuba, Marián a Luděk. Vše je improviza-
ce! Partička míří z televizních obrazovek rovnou za Vámi! Geňa 
je ve formě a hádá ještě lépe než kdy předtím! A je to taky hlavně 
o Vás! Bez pomoci publika by to prostě nebyla Partička! Kluci 
improvizují, dopředu tak neví nikdo (včetně nich), co se odehraje 
v dalších vteřinách.

MŮŽEM I S MUŽEM! HOTEL STUDÁNKA 10. 7. 2021

Komedie s Vandou Hybnerovou, Kairou K. Hrachovcovou, Dášou 
Zázvůrkovou a Jitkou Sedláčkovou. Vtipná autorská feérie 4 žen, 
4 archetypů, vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí. Co vše se 
odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové párty. 
A po čem všichni touží, no přece po lásce, po tom nádherném 
stavu milovat a být milován…

KULTURNÍ AKCE NA STUDÁNCE

D I V A D L O
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KULTURNÍ AKCE NA STUDÁNCE
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KONCERT ANNA K. HOTEL STUDÁNKA 7. 8. 2021

Zpěvačka Anna K. připravuje sérii venkovních koncertů na krás-
ných místech v zámeckých zahradách, amfiteátrech nebo měst-
ských letních kinech s názvem „Letní večery“. Koncerty pod širým 
nebem budou oslavou hudby, dobrého pití a příjemné atmosféry 
tak, jak se na koncertech Anny K. sluší a patří.

„Moji milí, hurá, konečně je to tady! Už se nemůžu dočkat, až za 
váma vyjedeme s kapelou v naší dodávce na sérii letních koncer-
tů. Po téměř roční pauze! Bylo to dlouhý, únavný a smutný obdo-
bí, nezpívala jsem víc než 3/4 roku. Mám nápad – rozezpíváme se 
spolu, pomůžete mi? Ani nevíte, jak moc se na vás těším!

KONCERT JARKA NOHAVICI. HOTEL STUDÁNKA 
20. 8. 2021

Sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů s kyta-
rou a heligonkou sestavený nejen ze známých písní, ale i z aktu-
álních novinek z nového autorského alba Máma mi dala na krk 
klíč. Fanouškové Jarka Nohavici si již určitě zvykli, že jeho kon-
certy jsou samé překvapení, a vždy naprosto nově dramaturgicky 
sestavené a rozhodně se mají na co těšit!

Na současných koncertech Jarka doprovází na akordeon a pia-
no vynikající muzikant z Varšavy Robert Kusmierski a na perkuse 
a bicí Pavel Plánka z Plzně. Na koncertě si mohou diváci zakoupit 
CD, DVD, zpěvníky.
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Rozsáhlý region Podorlicka ukrývá četná malebná zákoutí i starobylá města s množ-
stvím památek. Zavedeme vás do některých z nich a povíme vám to nejdůležitější 
o jejich minulosti. Těšit se můžete na dvojici zámků obklopených historickými ulička-
mi krásných, až se tají dech, na podhorské vísky, prvorepublikovou výletní lokalitu 
i tak trochu utajené poutní místo. Co uvidíte na výletu do Orlických hor a podhůří?

VÝLETY
DO OKOLÍ ORLICKÝCH 
HOR A PODHŮŘÍ

NÁZEV
MÍSTA

PLÁN
PROHLÍDKY

POČET KILOMETRŮ
OD HOTELU

Opočno

Nové Město nad Metují

Peklo

Slavoňov

Orlické obce

Zámek Opočno a starobylé centrum

Nové Město nad Metují a historické náměstí

Výletní středisko

Poutní místo Rokole

Deštné v Orlických horách, Zdobnice

26

39

51

70

84
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1. ZÁMEK OPOČNO 
A STAROBYLÉ CENTRUM

2. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 
A HISTORICKÉ NÁMĚSTÍ

3. PEKLO – VÝLETNÍ 
STŘEDISKO

4. SLAVOŇOV – POUTNÍ 
MÍSTO ROKOLE

5. DEŠTNÉ V ORLICKÝCH 
HORÁCH, ZDOBNICE

 » CELKOVÁ DÉLKA TRASY: 
110 KILOMETRŮ

 » ČASOVÁ NÁROČNOST: 
8 HODIN

 » OBĚDOVÝ BALÍČEK NA 
CESTU: 185 KČ / OSOBA 
/ TRASA VÝLETU PO 
ORLICKÝCH HORÁCH 
A PODHŮŘÍ
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PUTOVÁNÍ ZA SLUNCEM 
PO OPOČNĚ S MAXMILIÁNEM

Hotel Studánka spolupracuje s Jiřím Králíčkem, t.č. poštouníkem. Na zdo-
bení papírových korpusů se podílely děti z MŠ a ZŠ Přepychy, MŠ Opočno 
a ZŠ Františka Kupky z Dobrušky. Foceno 29. 5. 2021 na svátek Maxmiliána 
a 1. 6. 2021 na Den dětí. Procházka městem je nazvána Putování za slun-
cem po Opočně s Maxmiliánem.

STRAŠIDEL SE NEBOJÍME! HOTEL STUDÁNKA 13. 8. 2021.

Nejdříve si řekneme, aby to bylo všem jasné, že strašidla neexis-
tují. Ale to už určitě víte, že? V písničkovém pořadu Strašidel se 
nebojíme vás vezmu na různá místa, kde trošku straší, ale je to 
jenom jako. Budeme si na strašidla jen hrát. Tak třeba v písničce 
Máme doma obludu vylezeme na strašidelnou půdu. Vydáme se 
na strašidelný hrad mezi Strašidla, do černého lesa na Strašidelný 
rej, na tajemný hřbitov mezi Příšery a kostlivce, Myši a žížaly. Také 
potkáme Bubáky a Brouky, ale my už víme, že strašidla neexis-
tují. Jsou jen v pohádkách. Na našem hradě sice straší Bílá paní, 

ale i ona byla kdysi krásná Princezna. Tak se nebojte a pojďte se 
mnou zpívat! Na závěr si dáme písničku na přání a zkontroluje-
me, jestli se už opravdu nikdo ničeho nebojí.

Představení je vhodné pro děti od 2 let. Každá osoba i dítě musí 
mít platnou vstupenku bez ohledu na věk. Dítě se ZTP průkazem 
do 15 let má po předložení ZTP průkazu 50% slevu. Během před-
stavení jsou děti zapojovány do písniček. Délka představení je 
přibližně 60 minut, poté mají děti možnost se s Míšou setkat na 
autogramiádě, vyfotit senebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD 
či tričko na předem označeném místě.

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ 
MÍŠI RŮŽIČKOVÉ
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PUTOVÁNÍ ZA SLUNCEM S MAXMILIÁNEM
29. 5. 2021 OPOČNO
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VÍTEJTE V POŠTOUNĚ U MAXMILIÁNA V OPOČNĚ
NA ROHU KUPKOVA NÁMĚSTÍ A ZÁMECKÉ ULICE

E: jiri.kralicek@abakus-eu.com

Krátká procházka 
historickou částí 
města.
Nejtyho pohlednice 
s razítkem Poštouny 
U Maxmiliána.
Vhodné pro rodiny 
s dětmi.

První známá písemná zmínka o Opočně je v Kosmově kronice 
a váže se k roku 1068. Znak městu Opočnu byl (podle podkladů 
získaných z Varšavského ústředního archivu) přidělen králem 
Vladislavem II. Jagellonským roku 1471. Předlohou byl patrně 
erb vladyků z Valečova symbolizující slunce v modrém poli, 
kteří vlastnili opočenský hrad ve druhé polovině 15. století,.
Při krátké procházce historickou částí města se dobře dívejte, 
hledejte opočenský znak či samotné sluníčko. My jsme je nalez-
li na objektech zachycených na mapce pod symbolem sluníčka. 
Očíslovaná stanoviště jsou doprovázena ilustracemi Opočeňá-
ka Petra Netíka-Nejtyho, zachycujícími pravděpodobnou podo-
bu míst v dobách minulých.
Příjemnou procházku přeje poštouník Poštouny U Maxmiliána

Použité ilustrace: Stručné dějiny 
Dobrušska a Opočenska. 
Knihu i pohlednice od Nejtyho za-
koupíte v Poštouně U Maxmiliána.
© Spolek ABAKUS, autor projektu 
Rodný kraj Františka Kupky. 
Rok 2021.

1 2 3

V parku roste jedovatý tis červený. 
Ve středověku jeho dřevo sloužilo 
k výrobě slavných velšských luků. 
Jsou zde zkameněliny stromů a psí 
hřbitov. Nad jezírkem u palmového 
skleníku je pomník Selských bouří 
přemístěný z I. nádvoří zámku.

V domě uprostřed se naro-
dil světově uznávaný malíř 
- František Kupka. Vpravo 
je sýpka zbudovaná nad 
hradním příkopem.

4

Trčkovo náměstí ještě bez 
budovy školy a průchodu 
„Cesta světla“. Z druhé 
strany průchodu, v Hra-
dební ulici, byla šatlava. 
Naproti se nachází rodný 
dům P. Josefa Vorla naro-
zeného roku 1801.

Povinná školní docház-
ka byla zavedena v roce 
1774 za Marie Terezie.   
V domě čp. 28 byla 
škola. Zde se narodil 
P. Josef Vorel, autor pís-
ní Nad Berounkou pod 
Tetínem nebo Pijme 
pivo s bobkem.

Město bylo chráněno 
hradbami a vjíždělo se 
do něj tzv. bašteckou 
bránou. Ta poslední 
byla zbourána roku 
1906 a stála mezi domy 
čp. 75 a 258 nedaleko 
zvonice a Mariánského 
kostela. Po štětové ces-
tě se odsud dostanete 
do romantického údolí 
Podkostelí a Švamberk.

5
Zde se roku 1811 narodil Filip Sta-
nislav Kodym. Lékař a přírodově-
dec, šéfredaktor Hospodářských 
novin, autor publikací zaměřených 
na vzdělávání široké veřejnosti. 
V Praze po něm nese jméno used-
lost Kodymka, ve které žil.

Na Kupkově náměstí, v místech dnešního parkoviště, stál dům 
čp. 71, kde v první polovině 20. století provozoval svůj obchod 
s textilem uznávaný hermetik, alchymista a tvůrce tarotových 
karet Josef Louda - � eofan Abba.

8

6

7
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V květnu nám bylo dodáno do nově po-
stavené haly v prodejním areálu v Medle-
šicích u Chrudimi multifunkční dřevo-
obráběcí centrum Hundegger K2i. Tato 
moderní výrobní technologie zaručuje 
dodání dřevěných konstrukcí téměř v mi-
limetrové přesnosti ve formě stavebnice. 
Podklady pro výrobu připravujeme v kon-
strukčním programu SEMA. Zde zpracu-
jeme projekt včetně 3D animace. V této 
podobě výrobního projektu před samot-
ným vyřezáním konstrukce můžeme, na 
přání zákazníka, provádět veškeré změny 
a úpravy. Po odsouhlasení je konečný 
projekt přenesen přímo do obráběcího 
centra a to díky přímému propojení PC se 
strojem CNC.

Vysoká preciznost a kvalita plně auto-
matického obráběcího centra od firmy 
Hundegger zvyšuje ekonomickou efek-
tivnost a konkurenceschopnost každého 
dřevařského provozu, od malých až po 
velké. Systém K2i nabízí racionální a vý-
konné řešení pro opracování masivního 
dřeva se zachováním nejvyšší ekonomič-
nosti. K2i je vyvinuta pro všechny oblasti 
a opracování, od zimních zahrad s malými 
průřezy 20 mm x 50 mm po lepené vazníky 
a masivní prvky s rozměry 1250 mm x 300 
mm až do délky 13 m.

Takto dodaná sestava připravených 
konstrukčních prvků výrazně urychluje 
samotnou montáž na stavbě a zaručuje 

vysokou přesnost sestavení konstrukce.
Naše výroba disponuje možností dodávat 
zakázky z čerstvého řeziva i z KVH a BSH 
hranolů z produkce MATRIX a.s.

Dřevocentrum CZ bude nabízet dodávky 
krovů a dřevěných konstrukcí prostřed-
nictvím svých 15 prodejních poboček i ve 
spolupráci se stavebními firmami. Těšíme 
se na Vaše poptávky a výrobu náročných 
zakázek.

Poptávky pro nezávaznou nabídku 
zasílejte na 
cnc@drevocentrum-as.cz.

DŘEVOCENTRUM CZ V MEDLEŠICÍCH 
ROZŠÍŘILO NABÍDKU SLUŽEB O CNC 
OBRÁBĚNÍ

JE TO SICE JIŽ 19 MĚSÍCŮ, CO JSME UČINILI 
ZÁSADNÍ ROZHODNUTÍ O NEJVĚTŠÍ INVESTICI 
V DĚJINÁCH DŘEVOCENTRA CZ, ALE DOČKALI 
JSME SE!



MATRIX INFO | 39

MATRIX INFO | dřevocentrum CZ

DŘEVOCENTRUM CZ V MEDLEŠICÍCH 
ROZŠÍŘILO NABÍDKU SLUŽEB O CNC 
OBRÁBĚNÍ

MEDLEŠICE
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SPOLEČNOST MATRIX ZÍSKALA MEDAILI 
OD MENDELOVY UNIVERZITY
Další ocenění pro inovativní společ-
nost z Třebešova. Ke svému třicetile-
tému výročí od založení obdržel MA-
TRIX medaili od Mendelovy univerzity 
z Brna. S institucí z moravské metro-
pole přitom MATRIX spolupracuje už 
více než patnáct let. Medaili převzal 
z rukou děkana Lesnické a dřevařské 
fakulty Mendelovy univerzity prof. 
Dr. Ing. Libora Jankovského generální 
ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian, 
MBA.

„Dlouholeté partnerství Lesnické 
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity 
s firmou MATRIX, a.s., Třebešov je jedním 
z nejlepších příkladů spolupráce mezi sfé-
rou soukromou a veřejnou, zde předsta-
vovanou univerzitou. A možná je dokonce 
jedním z nejlepších příkladů spolupráce 
mezi podnikatelským a akademickým 
sektorem vůbec. Podobná partnerství za-
ložená na vzájemné důvěře považujeme 
za velmi vzácná,“ upozornil Libor Jankov-
ský.

Spolupráce obou subjektů je přitom za-
měřena na jedinou skutečně využitelnou 

a obnovitelnou surovinu, kterou Česká 
republika má, tedy dřevo. Společnost MA-
TRIX dřevo zpracovává od pořezu až po 
konečné produkty a dlouhodobě se také 
věnuje v rámci výzkumu a vývoje zlepšení 
jeho využití, mimo jiné i právě s Mendelo-
vou univerzitou. Středobodem této snahy 
je Memorandum, na jehož základě MA-
TRIX spolupracuje s předními českými in-
stitucemi, které mají v této otázce co říci.

Vedle Ministerstva zemědělství se ne-
dílnou součástí tohoto Memoranda staly 
také Lesy ČR, s.p, Česká lesnická akade-
mie Trutnov, Česká zemědělská univerzi-
ta v Praze, České vysoké učení technické 
v Praze, Vysoké učení technické Brno a již 
zmíněná Mendelova univerzita v Brně

Společnost MATRIX a.s. přitom svou 
činností ovlivňuje činnost Lesnické a dře-
vařské fakulty významným způsobem už 
více než 15 let. Partnerství je postaveno 
na spolupráci v oblasti vědecko-výzkum-
né práce. Jako příklad lze uvést projekt 
rozvoje CNC technologií a výzkumného 
centra ve společnosti MATRIX. Ta je navíc 
schopna výsledky aplikovaného výzkumu 

převést do praxe. Společné projekty navíc 
významným způsobem napomáhají roz-
voji fakulty.

„Do další dekády bych chtěl popřát 
společnosti MATRIX, aby měla stále jas-
né vize a zároveň dostatek sil k realizaci 
smělých a odvážných projektů. Také ji 
přeji, aby pokračovala v nastoupené ces-
tě a byla zdravě hospodařící společností, 
která dokáže aplikovat výsledky nejnověj-
ších výzkumů spolupracujících univerzit,“ 
dodal děkan Janskovský.

MATRIX INFO | správa
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V rámci spolupráce a výměny zkušeností přijali zástup-
ci Mendelovy univerzity pozvání od generálního ředitele 
MATRIX a.s. Ing. Libora Buriana k návštěvě a exkurzi do dře-
vařského závodu MATRIX Wood v Třebešově. 

 Obsahem exkurze po dřevařském závodě byl teoretický výklad  
o výkupu, zpracování a skladování dřeva v podání ředitele MA-
TRIX Wood Martina Mandyse a zhlédnutí hlavní pořezové techno-
logie a dalších zpracovatelských linek, např. na KVH a BSH hrano-
ly, jimiž provázel Ing. Ondřej Jäger.

KARIÉRNÍ DEN NA MENDELU
Společnost MATRIX a.s. se zařadila mezi TOP 5 vystavovatelů 

dle preferencí studentů Lesnické a dřevařské fakulty - čehož si 
velmi vážíme. V rámci našeho virtuálního stánku měli studenti 
možnost volně diskutovat se zástupci společnosti MATRIX a.s., 
byly pro ně připraveny prezentace a videa z našich provozů tak, 
aby si studenti mohli vytvořit celistvý obrázek o společnosti MA-
TRIX a činnostech v rámci jednotlivých divizí. Největší úspěch 
mezi studenty Mendelovi univerzity měly naše dřevařské provozy, 
jejich moderní výrobní technologie, ale také výsledky dlouhole-
tého výzkumu a vývoje zaváděné do praxe. Velmi pozitivně hod-
notíme informovanost studentů o naší činnosti, nadšení s jakým 
k jednotlivým tématům přistupovali a zájem o spolupráci v praxi. 
Velký zájem byl také o spolupráci na právě běžících vědecko-vý-
zkumných projektech, které společnost MATRIX společně s Men-
delovou univerzitou (ale také VUT Brno, ČZU Praha) realizuje. Na 

celém průběhu kariérního dne se pozitivně podepsala již více než 
rok trvající pandemická situace, v rámci které se studenti i zá-
stupci firem, přesunuli ve svých jednáních a výukách do online 
prostředí. Osvojili si práci s IT technologiemi a získali měkké do-
vednosti v oblasti online rozhovorů a konferencí. Online setkání 
tak byla věcná, profesionální a s vysokou přidanou hodnotou. 
Na všem zlém je třeba hledat něco dobrého. Přesto věříme, že 
další ročník Kariérního dne již bude umožněno realizovat formou 
osobní.

Naše poděkování patří celému týmu Mendelovy univerzity za 
přípravu a realizaci takto organizačně a technicky náročného 
projektu, jakým Kariérní (online) den 2021 bezesporu byl. Děku-
jeme také studentům, kteří se zúčastnili a navštívili náš online 
stánek. Věříme, že se již brzy setkáme osobně.

Ve středu 17. 3. proběhl na Mendelově univerzitě Kariérní den. I v této nelehké době byl vytvořen prostor 
(i když jen virtuální) pro setkání studentů a absolventů MENDELU s potenciálními zaměstnavateli pro vzá-
jemné navázaní kontaktů a předání informací o možnostech spolupráce. Vše proběhlo ONLINE prostřednic-
tvím platformy MS Teams. Kariérního dne se zúčastnilo 50 vystavovatelů - předních českých firem - kteří 
prostřednictvím virtuálních stánků prezentovali studentům rozmanité nabídky pracovních příležitostí, 
stáží, trainee programů či brigád.
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ZVEME 
VÁS NA 
EXKURZI
Vážení zástupci školy,

rádi bychom Vám a Vašim žákům nabídli 
možnost exkurze v naší společnosti MA-
TRIX a.s., která v letošním roce oslaví již 
třicet let od svého založení. MATRIX a.s. 
je inovativní společnost, s nejmoder-
nějšími technologiemi na zpracování 
dřevní hmoty.

Nabízíme možnost Vašim žákům nahléd-
nout do prostorů hlavního sídla společnos-
ti v Třebešově, kde probíhá třídění kulatiny, 
pořez kulatiny, sušení řeziva, výroba hoblo-
vaných sortimentů, hranolů KVH a briket. 
To vše s  odborným výkladem vedoucích 
pracovníků divize WOOD.

Nově nabízíme i prohlídku Sálu trofe-
jí, kde je k vidění expozice trofejí ulovené 
zvěře. Prostory tohoto sálu je možné vyu-
žít i pro přírodovědnou výuku. Rádi Vám 
pomůžeme zpestřit školní den návštěvou 
v naší firmě.

Budeme se těšit, že se setkáme.

V případě zájmu nás kontaktujte na 
asistentka@matrix-as.cz.

Ing. Libor Burian, MBA 
generální ředitel společnosti MATRIX a.s.

MATRIX INFO | správa
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MATRIX INFO | Myslivecká společnost MATRIX

STŘELECKÉ 
ZÁVODY
LOVECKÝ PARKUR – 100 TERČŮ

Myslivecká společnost MATRIX a.s. uspořádala tradiční střelecké 
závody v krásném prostředí lesa Doubravy 
u Solnice dne 15. 5. 2021.

Střílelo se 2 × 50 terčů 
(stovkový závod) 
a nejlepšími střelci byli:

1. místo Ing. Jiří Brandejs 
2. místo Ing. Milan Vrba 
3. místo Ing. Libor Burian

Děkujeme pořadatelům 
a všem zúčastněným.

Sportovní střelbě zdar! 
Pavel Grund

LOVECKÁ 
SEZÓNA 
Odlov srnců a černé zvěře v duchu tradic české myslivosti

Tradiční zahájení letošní lovecké sezóny opět proběhlo v překrásné honitbě 
Lesů ČR, s.p. Skupina loveckých přátel ve složení Ing. Libor Burian, Libor Bu-
rian ml., Evžen Rojek, Petr Charvát, Ing. David Lukeš navštívila polesí Valtice 
vedené fořtem Ing. Bronislavem Konečným a ve spolupráci s lesníky místní-
ho polesí, Ing. Václav Osička, František Michlovský, Zdeněk Netopilík a Milan 
Černý, prožila nádherné chvíle v krásné moravské přírodě. Výsledek lovu před 
monumentálním historickým Rendez-vous vidíme na fotografii.Děkujeme 
Ing. Jiřímu Špunarovi, LZ Židlochovice.

Krásy jižní Moravy

Pod majestátnými pálavskými vrchy, v oblasti úrodných vinohradů a ma-
lebných sklípků, jsou nádherná jarní rána. Jedno takové prožili myslivci 
v honitbě MS Zaječí při lovu srnců.

Děkujeme mysliveckému hospodáři Boleslavu Adamcovi a vzorným dopro-
vodům, Svatoplukovi Herůfkovi a Věroslavu Adamcovi za kamarádskou atmo-
sféru setkání a kouzelný lov srnců.

OBORA BĚDOVICE
Zvěř černá, daněk skvrnitý, daněk 
bílý (královský).

MALÁ STRANA NERATOV
Zvěř jelení a mufl oní.

TŘEBEŠOV 1, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, IČ: 25947672, DIČ: CZ25947672 
+ 420 494 384 593, matrix@matrix-as.cz, www.matrix-as.cz

SVATOHUBERTSKÁ 
BAŽANTNICE TŘEBEŠOV
Zvěř bažantí.
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MATRIX INFO | Myslivecká společnost MATRIX

RYBÁŘSKÉ 
ZÁVODY
Divize MATRIX WOOD ve spolupráci s Mysliveckou společností 
MATRIX a.s. uspořádala 5. 6. 2021 na třebešovském koupališti tradiční 
rybářské závody.

 » Chytalo se na jeden prut a jeden návazec.
 » Celkem se zúčastnilo 16 rybářů, kteří ulovili dohromady 289 ryb v celkové 

délce 1 590 cm.
 » Nejúspěšnějším rybářem se stal se svým 306 centimetrovým úlovkem 

pan Josef Poslušný.
 » Druhý skončil pan Luděk Štencar a třetí pan Zdeněk Novák.
 » O občerstvení, grilování klobás a párků se postaral pan Petr Brandejs.
 » Děkujeme všem zúčastněným.

STŘELECKÉ 
ZÁVODY
XIII. ročník o pohár generálního ředitele MATRIX a.s.

I v letošním roce se na střelnici v Česticích za krásného počasí opět konal 
lovecký trojboj pořadaný společností MATRIX a.s.  Zúčastnilo se ho 29 
střelců. Pro nejlepší střelce byly připraveny hodnotné ceny. 

 Nejlepším střelcem byl Ing. Martin Fojt, správce Kolowratského majet-
ku. Na druhém místě se umístil Ing. Libor Burian, MBA , generální ředitel 
MATRIX a.s. Jako třetí se umístil pan Bc. Dušan Effenberk, vedoucí správy 
lesního majetku města Úpice. 

Pro všechny bylo připravené občerstvení a grilovaný divočák. 

Děkujeme všem za účast!

Střelbě zdar! 
Pavel Grund



MATRIX INFO | 46

Postup:

Hřbet důkladně odblaníme a rozkrájíme na přes 
vlákna na čtyři stejné špalíčky. Osolíme, opepří-
me a posypeme lístky tymiánu. Na silné litino-
vé pánvi rozpálíme olej. Maso na něm zprudka 
orestujeme minutu z každé strany. Na každý díl 
masa dáme kousek másla a celou pánev vloží-
me do rozehřáté trouby na 180°C. Hotové maso 
necháme dvě minuty odpočinout. Šťávu sbírá-
me!

Do použité pánve nalijeme vývar a přivedeme 
k varu. Přidáme šťávu z masa, dochutíme dle 
chuti solí a pepřem, zredukujeme na polovinu, 
stáhneme z plotny a vmícháme druhou polovi-
nu prochladlého másla. To nám šťávu zahustí.

Ze zeleniny uděláme škrabkou hobliny, které 
krátce osmažíme v oleji do zlatova.
Brambory oloupeme a v celku uvaříme v oso-
lené vodě s šafránem. Po scezení promícháme 
s trochou másla a pažitkou.

Kosti upečeme 40 minut v troubě na 180°C. Vyjmeme morek, ten orestujeme s naseka-
ným česnekem na másle, osolíme a přecedíme přes jemné síto nebo plátno. Tousty po-
třeme připraveným morkovým máslem z obou stran a orestujeme na pánvi.

STEAK Z DANČÍHO HŘBETU 
S CHIPSY Z KOŘENOVÉ 
ZELENINY A ŠAFRÁNOVÝMI 
BRAMBORAMI

RECEPT
OD ŠÉFKUCHAŘE…
ZVĚŘINA Z FARMY TŘEBEŠOV V PODÁNÍ
ŠÉFKUCHAŘE HOTELU STUDÁNKA ****

Suroviny:

• 0,8 kg dančí hřbet
• 1 snítka tymiánu
• 3 lžíce olivového oleje
• 2 lžíce másla
• 100 ml vývaru
• sůl, pepř
• 1 mrkev
• 1 menší petržel
• ¼ celeru
• 200ml oleje
• 1000g brambor grenaille
• 0,5g šafránu nebo 5g šafráno-

vé pasty
• svazek pažitky
• 4 plátky toustového chleba
• hovězí morkové kosti na vývar
• 1 stroužek česneku
• 50g másla
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E-mobilita skýtá mnoho výhod a s rozšiřující se elektrickou revolucí se dále zlepšuje. Zjistěte více o elektromobilech 
budoucnosti s novými elektrickými auty ŠKODA iV. Vzrušující prvky výbavy. Elektrizující design. Novátorský pohled. 
Ohromující dojezd. 

Modely: ŠKODA ENYAQ iV, ŠKODA SUPERB iV, ŠKODA OCTAVIA iV.

Od 21. června do 21. srpna 2021 proběhne soutěž o elektrokolo HAIBIKE Hardseven 2,5 s motorem Yamaha.
Více informací o soutěži se dozvíte v našem autocentru v Lipovce a na Facebook.com/autocentrummatrix.

INOVATIVNÍ 
   A INSPIRATIVNÍ      
      ELEKTROLÉTO 
V LIPOVCE!

SOUTĚŽ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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


