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Úspěch je dítětem odvahy. A nadšení. Když se v roce 1991 spojili čtyři odvážní nadšenci, netušili, že 
pokládají základy společnosti s několika divizemi. Každá dnes dává práci desítkám lidí nejen pod 
Orlickými horami a její výrobky či služby si nacházejí tisíce zákazníků v celé Evropě. MATRIX vyrostl: 
k dřevařské dílně přibylo podnikání v oborech automotive, výroby oken, vzniklo dřevocentrum 
i autocentrum, přidal se vývoj.

Odvaha riskovat a chytit se příležitosti připojila do velké rodiny podniků Letovisko Studánka s hote-
lem a Farmu Třebešov. Rodina je ostatně to, co všechny aktivity společnosti MATRIX spojuje. Jeho 
tým staví na spokojenosti, zdraví a dobrém jméně. Platí to jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance.

Raději maraton než sprint

Celé tři dekády se společností MATRIX „odžil“ Libor Burian. Generální ředitel, jeden ze zakladatelů  
a hybatelů veškerého dění tvrdí, že prvotní vizí bylo nabízet kvalitní český produkt na tuzemském 
trhu. A to jak v naprostých začátcích při výrobě dřevěných štaflí, tak i později, kdy k nim přibyla třeba 
pařeništní okna. Od nich byl už jen skok k zahájení činnosti divize WOOD v roce 1992. Ta dnes dis-
ponuje pilnicí, showroomem, administrativní budovou, pilou a střediskem hoblovaného programu.

O rok později se přidala divize AUTOMOTIVE specializovaná na průmyslové brusné a lepicí systémy, 
která na současném česko-slovenském trhu zaujímá výsadní postavení.

AUTOCENTRUM s autosalonem a servisem do svého portfolia vložil MATRIX v roce 2005, v roce 2007 
zahájila činnost divize WINDOWS vyrábějící dřevěná a plastová okna. Letopočet 2010 zůstane v his-
torii společnosti zapsán jako rok slavnostního otevření Letoviska Studánka s hotelem, wellness cen-
trem a areálem ke sportu i odpočinku. 

V roce 2013 převzal MATRIX společnost DŘEVOCENTRUM CZ s širokým sortimentem produktů pro 
truhláře i tesaře a s pobočkami po celé republice. Činnost zahájila i Farma Třebešov provozující zvě-
řinový závod, jenž se zároveň věnuje rostlinné výrobě a vede Penzion U Lišáka.

Po třiceti letech na trhu se MATRIX může pyšnit několika divizemi, kontinuální expanzí i stále novými 
projekty a nápady. Díky rodinné atmosféře, která v dnes již obrovské společnosti panuje, se všechny 
firmy posouvají stále dopředu.

MATRIX SLAVÍ 
30. VÝROČÍ

WINDOWSAUTOCENTRUMWOOD AUTOMOTIVE

2901,961

www.matrix30let.cz
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30 let na trhu vzájemné spolupráce  
MATRIX a 3M 

30 let existence = 30 let partnerství aneb od 3M 
magnetofonové pásky k největšímu 3M prů-
myslovému distributorovi.
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Dělník nebo ředitel. Každý má 
neméně důležité místo 

Zpracování dřeva, automotive, far-
maření, výroba oken, autocentrum 
i dřevocentrum, provozování hotelu. 
Víte, co má tento pestrý výčet čin-
ností společného? 
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Z tanečního parketu 
Paláce Lucerna zamí-
řili na taneční parket 
hotelu Studánka 62

Rok plný změn a nových výzev. 
Směle k elektromobilitě

Rychnovská nemocnice  
už má okna  
s nejlepším výhledem
 
Tříletá práce je u konce. MA-
TRIX Windows jako dodavatel 
při rekonstrukci Nemocnice 
Rychnov nad Kněžnou.
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Zpracování dřeva, automotive, farmaření, výroba oken, au-
tocentrum i dřevocentrum, provozování hotelu. Víte, co má 
tento pestrý výčet činností společného? Odpověď se ukrývá 
pouze za jedním slovem a tím slovem je MATRIX. Ale rovnou 
zapomeňte na simulovanou realitu z filmové série, která 
shodou náhod tento měsíc přinese do kin již čtvrté pokračo-
vaní Nea a spol. Tohle je jiný MATRIX! Opravdový! A existuje 
již 30 let! Najdete ho v Třebešově a nejen tam…

DĚLNÍK 
NEBO 

ŘEDITEL. 
KAŽDÝ MÁ 

NEMÉNĚ 
DŮLEŽITÉ 

MÍSTO
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Právě v malé vesničce pod Orlickými horami totiž 12. prosince 
1991 Libor Burian se svými kamarády dal reálné obrazy myšlence 
společného podnikání a založili společnost, jež se svým nezvykle 
širokým záběrem vymyká českému prostředí. „MATRIX je oprav-
du v předmětech své činnosti poměrně široce rozkročen, což na 
jednu stranu přináší problém a klade vysoké nároky na řízení  
a logistiku celé firmy, ale na druhou stranu dnes tvoří už velký 
kompaktní celek. A když přicházejí krize, MATRIX jimi prochází 
hrdě s hlavou vztyčenou, protože ta šíře jednotlivých aktivit zase 
dává firmě stabilitu,“ říká muž, který stojí v čele holdingu slavícího 
letos třicáté výročí.

Když na přelomu devadesátých let přišel do Třebešova, neby-
lo tam nic. Když se tam rozhlédnete dnes, uvidíte firmu postave-
nou na pevných základech. „Velice mě těší, když mi můj byznys 
partner z Curychu Rolf Furrer pošle fotku MATRIXového kamionu 
na švýcarské dálnici a píše mi jen: Congratulations, Libor! To je 
pěkné! Švýcarsko ví, kde je Třebešov,“ usmívá se podnikatel, pro 
kterého právě setkání se Švýcarem, který se z řidiče kamionu vy-
pracoval na pozici obchodního ředitele Gurit-Essex, bylo jedním 
ze zásadních životních setkání. „Od něj jsem se učil, jak se ten 
byznys vlastně dělá.“

NEZAVÍRAT, NEBOURAT, ALE BUDOVAT
Samozřejmě tím prvním výrazným mo-

mentem ovšem byla samotná myšlenka na 
založení firmy. „Co mě přivedlo k podnikání? 

Hlavně radost z té možnosti, že bylo možné podnikat, protože 
dřív jsme to neznali. Najednou ale přišlo obrovské uvolnění a svo-
boda, které znamenaly rozkvět všech talentů a možností,“ vypra-
vuje s nadšením Libor Burian, jenž v té době zrovna dokončoval 
studium na pražské České zemědělské univerzitě, Provozně eko-
nomické fakultě. „Ta doba byla nádherná. Začali jsme něco dělat 
a chtěli jsme dělat. Bavilo nás to a baví mě to dodnes,“ tvrdí muž, 
který miluje pondělní rána, neboť začíná nový pracovní týden. Za-
čínají se vytvářet nové hodnoty, přicházejí nové výzvy a píšou se 
nové příběhy.

Ty MATRIXové jsou zajímavé i tím, a nemá to znít jako samo-
chvála, že filozofií společnosti byla vždy pozitivní energie a bu-
dování. „Nikdy jsme nic nezavírali, nebortili, když to tak řeknu. 
Vše, co jsme postavili nebo koupili, jsme rozvíjeli, aby to logicky 
zapadlo do systému MATRIXu a ekonomicky stálo na vlastních 

nohách,“ vypravuje generální ředitel, který má dnes pod sebou 
sedm divizí a se svými lidmi se všechno snaží směrovat k vytvo-
ření pracovních míst a výrobě produktů, které mají smysl a při-
danou hodnotu. „Nikdy jsme také nechtěli ztrácet energii tím, že 
se budeme ohlížet dozadu a řešit věci, které se občas také nepo-
vedly. Protože to se v životě stává,“ konstatuje muž, který si myslí, 
že je dobré, když se něco takového stane, za tím udělat tečku, 
přemýšlet o budoucnosti a jít dál.

„Chcete příklad? Před pěti lety jsme se v rámci nejvyššího ve-
dení dohodli na investici do stavby pilnice. Šlo o stovky milionů. 
Řekli jsme si, že jde o společný projekt, který uvedeme do života 
a bereme za něj společnou odpovědnost. Pár týdnů před spuště-
ním, v největším frmolu, mi jeden z toho týmu přinesl výpověď. 
Dostal prý nabídku, jaká se neodmítá. Řekl jsem mu, že je to amo-
rální chování. Stejné, jako kdyby chlapec přivedl do jiného stavu 
dívku a týden před porodem jí řekl: Poznal jsem lepší. Vždycky 
kladu důraz, abych se obklopil lidmi, kteří co říkají, to dělají. 
Přesto se člověk občas splete,“ povídá Libor Burian.
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NEJCENNĚJŠÍ JSOU PRO FIRMU JEJÍ 
ZAMĚSTNANCI

Třebešovský podnikatel, který dává práci x 
stovkám lidí, si je moc dobře vědom toho, že MATRIX je záležitostí 
a zásluhou právě mnoha lidí. „To nejhodnotnější, co každá firma 
má, jsou její zaměstnanci,“ zdůrazňuje. Podle kvality zaměstnan-
ců je také vidět úspěch subjektů. Nikdy podle něj nevítězí one 

man show. Člověk se potřebuje opřít o spoustu kvalitních spo-
lupracovníků. „Já jsem proto strašně rád, že v MATRIXu se sešli 
opravdu profesionálové na všech stupních. A je jedno, jestli jde 
o ředitele divize nebo dělníka, který ve výrobě odvádí svou práci. 
Každý má svoje místo, a to místo je neméně důležité.“
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Při výběru pracovníků vždy klade velký důraz na to, aby si 
společnost vybírala lidi, kteří pro ni chtějí žít a jsou trošku tako-
ví srdcaři. Často se MATRIXu při hledání nových kolegů vyplatilo 
upřednostnit člověka, kterého zná, je znalý místního prostředí 
nebo je s firmou už nějaký čas spjatý. I třeba na nižší pozici. „Rad-
ši dáme příležitost takovému člověku, aby se realizoval na vyšší 
pozici, než vzít někoho, jak se říká, z venku a kdo mění práci po 
třech letech,“ dodává Libor Burian a poukazuje na to, že když se 
rozhlédnete po MATRIXu, najdete mnoho lidí, kteří jsou zde třicet 
let od začátku společnosti. A mnoho lidí třeba i na pozici divizních 
ředitelů, na jejichž bedrech leží tíha zodpovědnosti už více než 
deset let.

„A to je pro mě zase výraz toho, že se lidé s tou firmou spoji-
li. Nasáli do sebe tu vnitřní MATRIXovou filozofii a práce je určitě 

baví. Protože proč by jinak takový díl svého života dávali firmě,“ 
prohlašuje. A s tím zajisté souvisí i úspěch. Každý člověk si totiž 
přeje být v životě úspěšný. Úspěch těší každého. Je to takový 
motor života. „Pro mě osobně úspěch znamená, když mi zavolá 
vedoucí směny s tím, že se podařilo dokončit krásnou zakázku. 
Když odvedeme perfektní práci v zadaném čase a odpovídající 
kvalitě. Když se o vesničce Třebešov pod Orlickými horami a dob-
rém jménu společnosti MATRIX mluví ve Švýcarsku, USA, Němec-
ku, Francii, Rusku, Polsku, Maďarsku, Slovensku i jinde,“ říká otec 
tří dětí, který si uvědomuje, že kvalitní práce může vycházet jen 
z kvalitního rodinného zázemí. To on má díky své ženě Daniele, 
synům Liborovi a Tomášovi a dceři Míše. „Spokojená rodina je 
základ bodu, z něhož vycházíme, když budujeme a dosahujeme 
našich úspěchů,“ potvrzuje.

POKRAČOVAT PO CESTĚ INTENZIVNÍCH 
INOVACÍ

Pro společnost MATRIX je samozřejmě velký úspěch, že dnes 
slaví třicet let. Kde ale bude za dalších 10 let? „Plány máme veli-
ké,“ usmívá se šéf holdingu. Ale jedním dechem hned dodává, že 
tyto plány by měly být především reálné. Současný MATRIX je jiný 
než ten před třiceti, dvaceti i deseti lety. Je to silná firma, která 

se těší i dobrému finančnímu zdraví, což Liboru Burianovi a spol. 
dává oprávnění v konkurenci na trhu obstát.

„Prvních deset let bylo o tom, že jsme museli vydělat nějaké 
peníze, které jsme neměli, abychom se postavili na vlastní nohy. 
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Dalších deset let jsme budovali zázemí, technologie, stroje, budo-
vy, výrobní haly. A posledních deset let jsme již šli cestou inovací,“ 
vrací se do minulosti a věří, že také budoucích deset let bude de-
set let intenzivních inovací a projektů, které jsou předpokladem 
růstu. „Těší mě, že jsme v tomto směru navázali spolupráci s uni-
verzitami.“

V blízké budoucnosti chce společnost zahájit činnost  
v oblasti dřevostaveb, k níž dlouhodobě směřuje jak svým 
výrobním portfoliem, tak výsledky výzkumu a vývoje. Na ze-
lené louce vznikne nová fabrika. Rozpočet je půl miliardy.

A proč vlastně název MATRIX? „Když jsem vybíral název, 
všichni jsme chtěli být General Motors a vést obrovské kon-
cerny. Měli jsme sny, které nám dávaly křídla. Věděl jsem, 
že chci jméno, které bude znít dobře v češtině, ale přijmou 
ho i v anglosaských zemích. Zároveň aby něco vyjadřovalo,“ 
vzpomíná, jak tehdy vzal do ruky česko-anglický slovník a při 
jeho procházení jej zaujalo slovo MATRIX, tedy vzor, forma, for-
mát. V latině znamená MATRIX matka. „Líbilo se mi to a od vzniku 
firmy mi řada obchodních partnerů říká: Měls šťastnou ruku. Měl, 
já vím,“ usmívá se Libor Burian, který nejraději relaxuje s rodinou 
v přírodě a dále při péči o zvěř, budování příjemných zastavení v 
malebných koutech našich hor a lesů, na lovu a rybaření.
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Společnost MATRIX a.s. letos slaví 30 let své existence. Nejstar-
ší dcerou, tohoto dnes již „holdingu“ s rozsáhlou působností, je 
divize WOOD, která svou činnost zahájila 1. ledna 1992. Od doby 
založení prošla divize velice pozoruhodnou cestu, na jejímž kon-
ci je moderní multifunkční pila v Třebešově.

Výrobní areál oplývá pestrou škálou technologických celků 
a zpracovatelských aktivit. Jejich společným cílem je uzavřený ko-
loběh dřevní suroviny od přejímky kulatiny až po finální výrobek 
v podobě hoblovaných materiálů a hranolů KVH / BSH. Všechny výrob-
ně ekonomické procesy byly dlouhodobě plánovány a koordinovány 
se záměrem nabídnout našim zákazníkům co nejširší sortiment dřevař-
ských výrobků skrze síť prodejen sesterské společnosti Dřevocentrum 
CZ. Spolu s ní tvoří divize WOOD jednu „dřevařskou cestu“ uvnitř mateř-
ského holdingu. Mezi další významné odběratele našich produktů patří 
partneři z Rakouska, Německa, Velké Británie a Beneluxu.

Naše několik desetiletí trvající přítomnost v lesnicko-dřevařském od-
větví dala přirozeně vzniknout kvalitním vztahům s našimi dodavateli 
vstupní suroviny. Dlouhodobé obchodní vztahy tak máme navázány 
s desítkami partnerů, kteří vlastní či obhospodařují lesy jak v domov-
ském regionu východních Čech, tak v rámci celé České republiky. Je 
nám ctí a příjemnou povinností pro reprezentanty těchto subjektů 
z řad státu, měst, obcí, církví, starobylých šlechtických rodů a etablova-
ných firem pořádat pravidelná setkání při tradičních sezónních honech 
a střeleckých závodech.

Pila v Třebešově se specializuje především na pořez modřínu 
a dubu. Vzhledem k rozmanitým požadavkům pro druhotné zpra-
cování však běžně disponuje vysokým podílem kulatiny smrko-
vé. Celková kapacita pořezového výkonu činí 100.000 m3. 

DIVIZE
MATRIX WOOD

PŘEDSTAVENÍ
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Přejímka kulatiny a následné čepové zatřídění je realizováno na lin-
ce Baljer-Zembrod z roku 2015. Součástí standardního vybavení je 2D 
měřící rám, reduktor kořenových náběhů, krátící pila a hledač kovu. 
Vysokou profesionalitu přejímky kulatiny zajišťují naši operátoři, kteří 
mají mnohaletou dřevařskou zkušenost z prostředí společnosti MATRIX 
a dalších dřevařských firem s celonárodní působností. V roce 2021 vý-
razně rozšířená plocha manipulačního skladu nám umožňuje flexibil-
něji reagovat na aktuální nabídkovo-poptávkovou situaci v lesnicko-
-dřevařském sektoru.

PRVOTNÍ
ZPRACOVÁNÍ
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Nová pilnice z roku 2017 je osazena technologií od německé spo-
lečnosti Simon Möhringer Anlagenbau GmbH s několikagenerační ro-
dinnou tradicí trvající 130 let. Pořezová kapacita je dimenzována tak, 
abychom mohli flexibilně vyhovět i nižším poptávaným objemům pro 
jednotlivé zákazníky. Rozměrovou pružnost zajišťuje kombinace páso-
vé a rámové pily s navazující dvouhřídelovou rozmítací pilou o proře-
zu do 260 mm. Technologicky pořezu schopná čepová škála od 12 do 
100 cm a délkové rozpětí od 2,5 do 13 m nám umožňuje potencionálně 
vyhovět takřka jakémukoliv sortimentnímu požadavku zákazníka – od 
střešních latí po hranol či fošnu „neomezené“ šířky.

Aby bylo možno vyrobené řezivo zhodnotit v navazujícím výrobním 
procesu,  disponujeme významnou sušicí kapacitou v podobě 13 suši-
cích komor od společnosti KATRES, s celkovou jednorázovou vsázkou 
kolem 750 m3 řeziva. Vytápění je zajištěno vlastní kotelnou.
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Vysušené řezivo je poté připraveno k finálnímu zpracování 
v přidružených výrobních halách. Část končí na středisku hoblovaného 
programu, kde vzniká pestrá paleta hoblovaných sortimentů v podobě 
latí, palubek, podlah, teras a fasádních profilů. Obsluhu linky WEINIG 
a kvalitativní třídění zajišťují zkušení pracovníci s mnohaletou erudicí. 
Většina produkce je našim zákazníkům pravidelně k dispozici v síti pro-
dejen Dřevocentrum CZ.

Nejnovějším přírůstkem do našeho technologicky vyspělého portfo-
lia rodiny WEINIG je od roku 2020 nová linka na výrobu hranolů KVH / 
BSH, která umožňuje vyrábět pestrou rozměrovou škálu v maximální 
délce až 13 m.

Sypký materiál vznikající hoblováním řeziva do požadovaného pro-
filu, krácením příslušné délky či drcením napadajícího odpadu je dů-
myslným systémem odsávání dopraven do briketovacího stroje značky 
RUF. Výstupem je žádaná briketa splňující nejpřísnější kvalitativní poža-
davky  našich zákazníků.

Nedílnou součástí našich výrobků jsou i tradiční třebešovské dře-
věné štafle, které ani po 30 letech neztratily nic ze svého „kouzla“ 
a nadále patří mezi žádané zboží.

DRUHOTNÉ
ZPRACOVÁNÍ
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Jak bylo řečeno na samém úvodu, tvoříme v Třebešově uzavřený koloběh toku dřevního materiálu od kulatiny po finální 
produkt s maximální přidanou hodnotou. Totéž, co je již na mikroúrovni aktivně přítomno uvnitř divize WOOD, zamýšlíme 
v brzké budoucnosti realizovat na makroúrovni v rámci holdingu MATRIX. 

ROZVOJ A CÍLE
„DŘEVAŘSKÉ CESTY“
HOLDINGU MATRIX

Těšíme se, že budeme brzy moci šťastným rodinám nabídnout 
kvalitní a dostupné bydlení.

Jedním ze souběžných cílů podnikatelských aktivit společ-
nosti MATRIX a.s. je šetrné a efektivní nakládání se všemi zdroji 
vstupujícími do jednotlivých výrobních procesů. Například pro-
gram Evropské unie a navazující Klimatický zákon požadují do 
roku 2030 snížit emise CO2 o 55% proti roku 1990 a do roku 2050 
dosáhnout tzv. uhlíkové neutrality. Abychom tedy, v souladu 

s nastavenými trendy, snížili energetickou nákladovost našich 
výrobních středisek, nainstalovali jsme v uplynulém roce na stře-
chy výrobních budov fotovoltaické panely. V roce letošním jsme 
pokročili ještě dále a začali energii akumulovat. 

Naše ambice však nezůstávají pouze na poli čistě výrobně-
-ekonomickém. Jako podporu ke vzdělávání budoucích lídrů 
lesnicko-dřevařského odvětví pravidelně nabízíme komentované 
exkurze, přednášky a absolvování odborné praxe četnému počtu 
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Vrcholem našich dřevařských ak-
tivit je projekt MATRIX House, 
kde všechny dřevařské produk-
ty holdingu spojíme v inovativ-
ním dřevěném ekodomu (řezivo, 
hoblované materiály, KVH a BSH 
z divize WOOD / okenní a dveřní 
systémy z divize WINDOWS / ostat-
ní materiály od společnosti Dřevo-
centrum CZ).

studentů středních a vysokých škol. Zároveň aktivně spolupra-
cujeme na mnoha vědeckých projektech s akademickou obcí  
v naší vlasti i zahraničí. Mezi naše významné partnery patří zejmé-
na Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zeměděl-
ská a lesnická univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně  
a České vysoké učení technické v Praze. Takovéto spojení teorie a 
praxe považujeme za oboustranně vysoce prospěšné a pro úspě-
chy českých firem v mezinárodní konkurenci za velice žádoucí.

Na závěr si dovoluji konstatovat, že odměnou naší poctivé 
práce jste Vy, naši spokojení zákazníci, kteří pak dále propagujete 
dřevařské výrobky jakožto ekologickou a trvale obnovitelnou su-
rovinu. Za Vaši trvalou přízeň děkují a na případná osobní setkání 
se těší profesionálové týmu MATRIX z divize WOOD.

Martin Mandys, ředitel divize WOOD
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ZPRACOVÁNÍ
MINISERIÁL MATRIX WOOD

Dnešní díl z minisérie nás zavede již přímo na pilnici v Třebešově  
a zmapuje tok materiálu tímto organismem. 
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Třebešovská pilnice se může chlubit svojí univerzálností, 
což je v dnešní vrtkavé době značnou výhodou. S ročním 
pořezem 60 tis. m3 se řadí spíše k menším středním pilám, 
ale zato jsme schopni flexibilitou uspokojit širokou řadu 
zákazníků.

V minulém dílu jste se dočetli, jak se v našem závodě připra-
vuje a třídí kulatina. Dnes již máme na skladě kulatiny připrave-
né jednotlivé vyčepované skládky výřezů a tyto jsou připraveny 
k dalšímu zpracování. Na základě požadavku na konkrétní výro-
bek vypracuje vedoucí výroby Michal Fedor pořezové schéma - ať 
už se jedná o výrobu středového řeziva určeného pro koncového 
zákazníka, nebo o polotovar k finálnímu zpracování na hale KVH 

a hoblárně. Během mnohaleté praxe na pile získal náš vedoucí 
výroby bohaté zkušenosti na to, aby odborně rozhodl, z jakého 
čepu je nejvhodnější daný pořez realizovat. Pomocí speciálního 
softwaru na pořezová schémata lze ověřit či přímo stanovit op-
timální čepovou skupinu pro konkrétní rozměrové zadání. Pro-
gram má i jiné výhody než pouze určení správné čepové skupiny. 
Dostaneme zároveň i informace o celkové výtěži z daného výběru 
- včetně bočního řeziva, štěpky a pilin. Pro zajímavost můžeme 
uvést výtěž. Středové řezivo se pohybuje v rozmezí 38 – 45%, boč-
ní řezivo 7 – 17%, štěpky 25 – 32% a piliny může být 10 – 20% 
z celkového objemu dřevní hmoty. U všeho záleží hlavně na typu 
pořezu, protože pilin bude výrazně víc při přípravě lamel než při 
výrobě řeziva na výrobu KVH.

Před samotným vstupem na pilnici máme první zajímavost. 
Odkorňovač totiž není umístěn v obvyklém prostoru manipulace, 
kde probíhá přejímka kulatiny, ale těsně před vstupem do pilni-
ce. Toto umístění odkorňovače bylo zvoleno zejména s ohledem 
na pořez modřínové kulatiny, která je díky tomu uchovávána po 

celou dobu před pořezem na vyčepovaných skládkách v kůře. 
Nedochází tak k poškození hmoty vlivem klimatu, kdy především 
od pozdního jara do ranného podzimu vzniká velmi mnoho vý-
sušných trhlin.

Kulatina vstupuje do pilnice na samostatném přívodním do-
pravníku, který začíná těsně před stěnou haly pilnice. Za touto 
stěnou se nachází měřící rám, který načítá jednotlivé kusy kulati-
ny, jejich středové tloušťky a celkové délky. Výsledný objem je za-
znamenán na počítači ve velínu operátora pásové pily. Přívodní 

dopravník je osazen vyrážeči kmenů na příčné zásobní dopravní-
ky pásové pily (dlouhý) a rámové pily (krátký). Dávkování jednotli-
vých kusů je řízeno automatem dle zaplnění příslušných příčných 
zásobních dopravníků.
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Na pilnici máme tři hlavní pořezové technologie. Jsou jimi 
pásová pila, rámová pila a rozmítací pila. Před pásovou pilou je 
kmen jednotlivě nadávkován na pojízdný vozík pásové pily. Zde je 
kulatina hnaným řetězem po zohlednění případných vlivů křivos-
ti, sukovitosti, sbíhavosti a čelních trhlin natočena do optimální 
pozice. Takto pozičně ustavena se zafixována upínacími háky na 
věžích vozíku pásové pily. Vozík s upnutou kulatinou se pohybuje 
(různou rychlostí - dle čepového průměru) nejprve do roztřísko-
vače, kde je do štěpky odfrézována vnější oblá část kmene. Při 
tomtéž pohybu pokračuje kmen na vozíku od roztřískovače do 

pilového pásu, který je upnutý na horním a dolním kole (pásov-
nicích). Takto vznikne boční prkno s oblinou, jehož levou vnější 
stranu vyrobil roztřískovač a pravou vnitřní stranu list pásové pily. 
Kmen se na vozíku vrátí zpět a hnaným řetězem je otočen tak, aby 
se rovnou plochou opřel o věže vozíku. Upínací háky na věžích 
kmen znovu zafixují a celý proces se opakuje. Pásová pila tím-
to technologickým postupem vyrobí štěpku, pilinu, dvě až čtyři 
boční prkna (dle čepové tloušťky kmene a zadaného pořezového 
schématu) a prizmu, která je po válečkovém dopravníku unášena 
k příčnému zásobnímu dopravníku rozmítací pily.

Před rámovou pilou je kmen nadávkován na vstupní doprav-
ník do středících ježků, jejichž úkolem je nesměrovat kmen do 
samotné rámové pily optimálně vystředěn. Toto natočení kmene 
eliminuje i případnou křivost kmene tak, aby byla středová (já-
drová) oblast s nejvyšším možným podílem – tzn. i na úkor boč-
ního řeziva. Ze středících ježků již kmen vstupuje do vstupních 
a – po řezném úkonu rámové pily – výstupních podávacích válců 
rámové pily. Středové a boční řezivo (prizma a prkna) jsou přímo 
za rámovou pilou separovány dělícími přestavitelnými klíny. Po 
pořezu se první odloučí boční řezivo na vnějších stranách dělících 
klínů a pokračuje k příčné zásobní kaskádě určené na vykracová-
ní bočního řeziva. Vyrobená prizma uvnitř mezi dělícími klíny je  
z tohoto prostoru vytlačena následně řezanou prizmou. Vyrobe-
ná prizma je po válečkové dráze přepravena přes příčné doprav-
níky k vlastnímu příčnému dopravníku rozmítací pily.

Jelikož produkci prizem pro rozmítací pilu zajišťuje zároveň 
pásová a rámová pila, je koordinace dávkování prizem od jed-
notlivých pořezových agregátů řízena v rámci automatizace dle 
zaplnění jednotlivých dopravních sekcí.

Rámová a pásová pila vyrobí v takto pojatém konceptu pilnice 
prizmu o rozměrech budoucí šířky středového řeziva a po stra-
nách této prizmy boční prkna s oblinou, která jsou dále zpracová-
na na kapovacím a omítacím uzlu. Zde jsou prkna zakrácena tak, 
aby omítnutím (odstraněním oblin) vzniklo hraněné boční řezivo 
požadované délky a šířky. 
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Naše dvouhřídelová rozmítací pila Mebor VC 900 DE26 ná-
sledně vyrábí jak samotné finální středové řezivo požadovaných 
rozměrů, tak boční řezivo (které musí být opět zpracováno na 
kapovacím a omítacím uzlu). Aby bylo za rozmítací pilou možno 
separovat řezivo středové a boční, je nezbytně nutná přítomnost 
dělících klínů začínajících co nejtěsněji za kotoučovými pilami 
v rozmítací pile a pokračujícími na dopravníku za rozmítací pilou. 

Středové řezivo pokračuje do adjustačního úseku, kde je kvalita-
tivně tříděno a rovnáno.

Toto byla nejdůležitější část pilnice v Třebešově na niž se ješ-
tě nachází uzel pro zpracování bočního řeziva. Tento se skládá 
z krátící pily, měřícího rámu, omítací pili a závěrečnou fází je kva-
litativní třídění bočního řeziva a skládání do hrání.
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Lidé v MATRIX WOOD 
mají jednu důležitou 
vlastnost: jsou trpěliví
„Nejde o nic světoborného, prostě nakupuji dříví, 
které roste všude kolem,“ usmívá  se Martin Hájek, 
který má v MATRIX WOOD na starost nákup kulatiny. 
Jeho práce zahrnuje nejen jednání s dodavateli, sle-
dování kvality dřeva a zajišťování jeho dopravy na 
třebešovskou pilu, ale také mnoho hodin za volan-
tem. Právě během cesty vznikl tento rozhovor.

Martin Hájek se při práci, podle svých slov, řídí trochu zkuše-
ností a trochu intuicí. A v životě dost podobně. „Člověk musí 
vnímat okolí, které je pro každého jedince rozhodující a formu-
jící. Život sám o sobě je veliký dar. Kdo si neumí udělat dobrou 
náladu z maličkostí, tomu ani miliony nebo miliardy radost 
nepřinesou,“ říká.





Nevadí vám při řízení mluvit?

Když takhle jezdím, často hovořím, aspoň nej-
sem v autě sám. Na cestách trávím hodně času, 
je to moje pojízdná kancelář. Teď zrovna jedu 
k Bydžovu. Uvidím, jestli jejich kulatina bude vhod-
ná pro naši pilu, jestli dohodneme nějakou přija-
telnou cenu. Když ano, musím sehnat dopravu 
a zajistit všechno kolem, aby se dřevo dostalo do 
Třebešova, to je moje práce.

MATRIX WOOD zpracovává jen regionální kula-
tinu?

Většina modřínové, smrkové, borové či případ-
ně dubové kulatiny pochází z východních Čech, z 
Pardubického a Královéhradeckého kraje, samo-
zřejmě s určitými přesahy, protože jezdíme naku-
povat až k Praze, například dub. Ten bereme i z 
jižní Moravy, kde rostou duby velmi kvalitní. S mír-
nou nadsázkou tedy zpracováváme dřevo z celé re-
publiky, ale osmdesát procent objemu je opravdu 
z našeho regionu.

Na vás tedy záleží, jak kvalitní dřevo na pilu 
přijde?

Na mně to tak zcela nezáleží. Protože když při-
jde kůrovcová kalamita, samozřejmě všichni těží 
kůrovcové dříví a na pilu, ať v Třebešově, nebo 
kdekoli jinde, jezdí kůrovcové dříví. To moc neo-
vlivním. Pak je druhá věc, a to cena za surovinu, 
tam dejme tomu určitý prostor je. Pokud se někdo 
rozhodne, že bude zpracovávat pouze výběrovou 
kulatinu, zaplatí jinou sumu než ten, kdo potřebu-
je kulatinu na stavební účely nebo na výrobu palet 
a jednocestných obalů, to je ještě nižší kvalita. Je 
pak otázka, jakou cenu unese na vstupu finální vý-
robek, ale to už nezáleží tolik na mně, to je záleži-
tost procesů uvnitř firmy.

Máte dřevo hodně rád?

Jako asi většina lidí mám ke dřevu kladný vztah. 
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Když to vezmu třeba na nábytku, jaký je dnešní 
trend –  tak nemůžeme srovnávat stoletý nábytek 
s tím současným, který je vyrobený sice taky ze 
dřeva, ale obvykle z nějakého odpadu. Je dřevo 
a dřevo. Já jsem spíš zastáncem toho tradičního, 
skutečného – masivního dřeva.

Jak jste se k práci pro MATRIX WOOD dostal?

Jsem založením zemědělec. Začátkem devade-
sátých let jsem se na nějaké společenské akci po-
tkal s Liborem Burianem, dnešním majitelem spo-
lečnosti MATRIX, a on mi nabídl, abych k němu šel 
pracovat. Šlo o úplně jinou funkci, která neměla se 
dřevem nic společného. Pamatuju si, že jsem měl 
mít na starost nějaký objekt a dělal mu v podstatě 
správce.

Co jste tehdy očekával?

Že se z toho postupem času vyvine tohle, asi 
nikdo zpočátku nepředpokládal. Kdyby nedošlo 
ke společenským změnám, zřejmě bych zůstal v 
zemědělství. Není mým krédem měnit často za-
městnání. Nemyslím si, že by člověk nějak ztrácel, 
pokud by tak nečinil. Podle mě je právě stabilita 
ve vývoji firmy důležitá. Lidé, kteří jsou s podnikem 
sžití, mu můžou dát víc než člověk, který je každé 
dva roky jinde. I když i nově příchozí může podnik 
obohatit. Takže jsem ani tenkrát nepředpokládal, 
že bych zaměstnání měnil.

Co považujete v „životě“ pily za největší mil-
ník?

Kdysi jsme provozovali pily tři – provozovnu 
v Mokré, Třebechovicích pod Orebem a Třebešově. 
Během krize kolem roku 2010 jsme pilu v Mokré 
uzavřeli, ale za největší změnu považuji přebu-
dování pily v Třebešově a zvětšení její kapacity. 
Vzpomínám si na takový docela velký oříšek, když 
jsme uprostřed léta převzali pilu v Třebechovicích 
a rozhodli se, že na ní budeme řezat dub. Ten se 
ale těží v období vegetačního klidu, takže jsme měli 

co dělat, abychom dřevo sehnali a pilu dostatečně 
zásobili. Ale povedlo se.

Věnujme se chvilku lidem v divizi WOOD. Co 
mají společného?

Nevezmu to jako nějaké oslavné laudatium, řek-
nu, jak to cítím. Ke všem potřebným vlastnostem 
mají jednu důležitou navíc – trpělivost. Někdy se 
věci nerodí rychle, musí se zkoušet znova a zno-
va… Pak už vedení začíná být nervózní a chtělo by, 
aby se výsledky dostavovaly, a ono pořád nic. I ta 
trpělivost je důležitá, kromě dalších člověku vlast-
ních věcí. Například jako snaha učit se a poznávat 
něco nového. 

Co v práci slyšíte nejraději?

Je dobře, když jdu k budově pily a slyším, že 
běží, stroje fungují a že není žádný problém, to je 
důležitý signál.

Nejméně rád máte tedy ticho?

Ale ticho je taky hezké. V dnešní době je doce-
la důležité a lidmi vyhledávané. Potřebujeme klid, 
útěk od lomozu města, provozů. Když někdy jezdím 
do lesa a nakupuji dříví, taky se občas zastavím. Ti-
cho si užívám i v rámci myslivosti, kterou provozuji.

Lesy tady byly a budou. Bude tady i MATRIX?

No to jsou otázky! Začnu trochu zeširoka. Ve 
20. století byly Země Koruny české vystaveny snad 
každých dvacet let nějaké společenské změně. 
A strůjci těch kotrmelců kolikrát nebyli ani samotní 
Češi. Nevím, kde bude za dvacet let MATRIX, já bych 
mu přál jediné, aby měl klid k dalšímu vývoji. Pak 
tady bude. Ale to není jenom přání pro MATRIX, to 
je přání pro celou naši zemi nebo tuto část střed-
ní Evropy, aby se nám vyhnuly eskapády, kterými 
jsme prošli v nedávné minulosti. Když nám budou 
přát vnější podmínky, pak myslím, že MATRIX tady 
bude, že rozhodně neskončí na smetišti dějin.



MATRIX INFO | 26

MATRIX INFO | automotive

NA TRHU
VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE
MATRIX & 3M
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30 let existence = 30 let partnerství aneb od 3M magnetofo-
nové pásky k největšímu 3M průmyslovému distributorovi.

Končící rok 2021 byl rokem, kdy naše firma MATRIX a.s. oslavila 
30 let své existence. Stejné jubileum si připomněl i jeden z našich 
významných dodavatelů společnost 3M Česko s.r.o.

Tak mi dovolte malé pozastavení a zamyšlení možná i s tro-
chou sentimentu. Psal se rok 1992, my získali obchodní zastoupe-
ní firmy Dynabrade, světového výrobce ručního pneumatického 
brusného nářadí. Bylo to skvělé, jen jsme se stále častěji setkávali 
s námitkou, že "na to nemají brusivo". Začali jsme se rozhlížet po 
předních světových výrobcích a po několika týdnech vyhodnoco-
vání zvítězila značka 3M. Mohlo se jednat i o práci mého podvě-
domí, neboť jsem měl tento brand spojen s dobou, kdy jsem jako 
malý usurpoval tátův kotoučový magnetofon Tesla (ne ta Musko-
va). Na kotouče Scotch 3M se nahrávalo vždy nejlépe.

3M Česko byla tehdy také firma s ještě mokrým inkoustem 
na výpise z obchodního rejstříku. Zakladatelem a prvním gene-
rálním ředitelem byl Ing. Karel Musil, který byl s názvem Česko 
jistě pionýrem v naší zemi. Naše spolupráce započala brusnými 
systémy. Po několika letech jsme vstoupili a do průmyslového 
světa lepení, nejprve s jednostrannými, především maskovacími 
páskami, posléze i s oboustrannými. Tam už se objevilo slovo 
pevnostní spoj. A to byl jen krok i k tekutým lepidlům.

Absolovali jsme bezpočet školení a tréninků v laboratořích 
v Paříži, Neussu, Atherstonu, několikrát i přímo v centrále 3M 
Global v Minnesotě. Řešit a vyřešit technické problémy našich zá-
kazníků nás tak bavilo a naplňovalo, že jsme v roce 2002 rozšířili 
naše působení i na Slovensko. Dnes zde není výrobce jakéhokoli 
dopravního prostředku či příslušenství, který by se bez nás obe-
šel. Spolupráce tak gradovala, že jsme začali úzce spolupraco-
vat s Univerzitou Pardubice Fakultou chemicko-technologickou 
a před pár lety jsme otevřeli i vlastní vývojové a aplikační labo-
ratoře.

Dnes je MATRIX Automotive největším 3M průmyslovým distri-
butorem, možná i díky tomu magnetofonovému pásku...

MATRIX obdržel 3M ocenění za 30 letou spolupráci v oblasti  

Radoslaw Kaskiewicz - víceprezident a generální ředitel 3M Východní Evropa  
Jaroslav Švarc - ředitel divize Automotive 
Ing. Karel Musil - 1. generální ředitel a zakladatel 3M Česko
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průmyslových  brusných a lepicích aplikací.

Letošní rok byl jistě velmi výživný na změny a překážky, kte-
ré jsme dříve nepotkávali. Na nás všechny jsou kladeny daleko 
větší nároky, aby vše fungovalo tak, jak má. Pro nás bylo prvo-
řadým úkolem zajistit bezpečné dodávky na výrobní linky našich 
zákazníků, jelikož z mnoha důvodů se dodávky zboží významně 
zpožďovaly. Z tohoto důvodu jsme museli navýšit naše skladové 
hladiny 

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli 
nejen na získání ocenění 3M největšího průmyslového distributo-
ra, ale také na dalším rozvoji našich aktivit s cílem uspokojit poža-
davky našich zákazníků. Přeji všem i vám čtenářům pevné zdraví 
a bystrou mysl pro úspěšné překonávání překážek budoucích.

Klidné svátky vánoční a veselý rok 2022. 

Jaroslav Švarc 
ředitel divize Automotive

René Hübner - vedoucí obch.skupiny brusné systémy, Jaroslav Švarc - ředitel divize Automotive,  
Radoslaw Kaskiewicz - víceprezident a generální ředitel 3M Východní Evropa

Setkání zástupců jednotlivých distributorů v ústředí 3M Česko k příležitosti 
oslavy třiceti let na českém trhu
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SOUSTŘEĎTE SE NA VÝKON.
PRACH NECHTE ZA SEBOU.
3M™ XTRACT™ CUBITRON™ II BRUSIVO NA MŘÍŽCE 710W

VYSOCE VÝKONNÝ BRUSNÝ 
SYSTÉM OD 3M

Představte si čistější pracovní prostor, kde je broušení 
prakticky bezprašné. S novým řešením 3M™ Xtract™ Clean 
Sanding není třeba dělat kompromis mezi výkonem a odsá-
váním prachu.

Brusivo na mřížce 3M™ Xtract™ Cubitron™ II 710W je naší 

prémiovou volbou pro různé podklady. Mřížkový nosič v 
kombinaci s technologií 3M precizně tvarovaného zrna přiná-
ší broušení prakticky bez prachu. S tímto mřížkovým diskem 
budete moci dokončit více dílů při užití jednoho kotouče, a 
to s menším množstvím prachu v prostředí, což vám pomůže 
zvýšit produktivitu bez obtížného odsávání prachu.

REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE BROUŠENÍ

3M™ Xtract™ Cubitron™ II Brusivo na mřížce 710W je revo-
luční, protože je to první mřížkový disk, který má 3M precizně 
tvarované zrno. Díky svému jedinečnému vzoru a uspořádání 

3M precizně tvarovaného zrna je broušení prakticky bezpraš-
né, ale také přináší špičkovou řeznou rychlost a delší život-
nost kotouče.

BEZPRAŠNÉ BROUŠENÍ

Toto brusivo na mřížce bylo navrženo pro optimální od-
sávání prachu na různých substrátech. Při broušení veškerý 
vzniklý prach snadno projde mřížkou v kotouči, opěrnou 
podložkou a konstantně odchází skrze odsavač. Ať už jste se 

rozhodli připojit nástroj k filtračnímu sáčku nebo odsávací 
jednotce, budete mít malou až téměř žádnou nutnost úklidu 
po dokončení práce.

 » UNIKÁTNÍ VZOR NA KOTOUČI
 » AŽ 97% ODSÁVÁNÍ PRACHU
 » ŠPIČKOVÁ ŘEZNÁ RYCHLOST

 » NAVRŽENO PRO NIŽŠÍ PŘÍTLAK
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SOUSTŘEĎTE SE NA VÝKON.
PRACH NECHTE ZA SEBOU.
3M™ XTRACT™ CUBITRON™ II BRUSIVO NA MŘÍŽCE 710W

VYSOCE VÝKONNÝ BRUSNÝ 
SYSTÉM OD 3M

 » UNIKÁTNÍ VZOR NA KOTOUČI
 » AŽ 97% ODSÁVÁNÍ PRACHU
 » ŠPIČKOVÁ ŘEZNÁ RYCHLOST

 » NAVRŽENO PRO NIŽŠÍ PŘÍTLAK

MATRIX-AUTOMOTIVE.CZ/3M-XTRACT-CUBITRON-II-710W
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Odborníka 
na broušení a lepení 
si musíte vychovat
Vést rozhovor s ředitelem MATRIX Automotive, to je 
jako nechat se kolébat na vlnách oceánu. Prvotní 
obavy, kam vás zanese, vystřídá velmi rychle radost 
z nových objevů a smích. Jaroslav Švarc drží kor-
midlo pevně v rukou. Ovšem s citem pro příležitost  
a vědomím, že na palubě není nikdy sám.

Jaroslav Švarc pracuje v MATRIX Automotive od roku 1992. 
S oblibou říká, že měl a má v životě jednoho zaměstnavatele, 
jednu manželku a jeden plán: „Vždy se stavím na 100 procent 
k plánu A. Plán B jsem nikdy řešit nemusel.“





Čím (se) řídíte?

Tím, čím mě rodiče vychovali. Věřím  
v dobro, každá nekalost se dříve nebo poz-
ději vrátí. Při práci myslím na to najít dob-
ré kolegy, slušně a spravedlivě je ohodnotit  
a nedělat podrazy. Stavím na důvěře, pak ale žluté 
karty nedávám.

Kdy se začal psát váš příběh MATRIX?

Začali jsme jako start-up z totální nuly  
v listopadu 1992. Já jako němčinář s jedním ang-
lickým katalogem vzduchového brusného nářadí 
a zlatými stránkami pod paží. S povědomím o roz-
padajícím se tradičním českém průmyslu a tátovou 
Škodovkou 120.

Buďte prosím sdílnější.

Rád. Vozili jsme speciální ochranné pomůcky 
od jednoho tradičního rakouského výrobce. Maji-
tel, Wolfgang Kächele, pro nás byl prvním učitelem 
západního kapitalismu v tom nejlepším smyslu 
slova. Státní hranice byla ještě střežena a kaž-
dý dovoz procházel kontrolou. Zboží jsme vozili  
v zaplombovaných krabicích, rozbalilo se až na 
vnitřní celnici. Jednou se stalo, že nově vyvinuté 
dielektrické rukavice, tři tisíce korun za kus, kterých 
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jsme proclili rovnou stovku, v krabici chyběly. Mu-
seli jsme tedy následující várku provézt bez procle-
ní. Ano, byl jsem „pašerákem“ s kontrabandem za 
zadními sedačkami oné Škodovky 120.

Mluví se ještě o jednom přelomovém počinu…

Asi myslíte spojení brusky a brusiva. To nás 
nakoplo nejvíc, protože do té doby nebyl na trhu 
žádný systémový dodavatel. Velcí hráči typu Škoda 
Auto na náš produkt slyšeli a dali nám plnou dů-
věru i zodpovědnost za jejich povrchové úpravy. 
S takovými referencemi se pak dobře dobýval svět.

Kde se v MATRIX Automotive bere ta energie 
a chuť věci pořád posouvat?

Myslím, že tu práci máme zkrátka rádi. Zvyšující 
konkurenceschopnost, to je odměna. Za třicet let 
nebyl ani jeden den stejný. Největší zásluhu na tom 
mají lidé, se kterými pracuji a na které se těším.

Co mají společného?

Optimismus, smysl pro humor, zodpovědnost, 
cílevědomost a cit pro týmovou práci.

Kolik vlastně v divizi zaměstnáváte lidí?

Včetně slovenské pobočky kolem 30, chybí nám 
snad jen krotitel tygrů. Jsou tady zástupci mnoha 
profesí. Odborníka na broušení či lepení totiž nena-
jdete na žádné střední nebo vysoké škole. Musíte 
si ho vychovat. Prvním předpokladem, aby se jím 
stal, je inteligence a snaha. My takových specialistů 
máme několik.

Kdy míváte největší radost?

V práci, když slyším smích. Samozřej-
mě za podmínky, že je splněn plán.  A doma, 
když trávím čas se svou skvělou rodinou  
a kamarády. Bez nikoho z nich bych určitě nebyl 
tím, čím jsem, a tam, kde jsem.

Váš silný vztah k místům a lidem je dobře znám.

Není mi lhostejné, kde a s kým žiju. Táta 
mě přivedl ke sportu, po tátovi jsem převzal 
žezlo v zastupitelstvu Třebešova. Mým hna-
cím motorem je vidina, že i naši synové Jan 
a Jaroslav budou žít v pěkném prostředí.  
Z Třebešova pocházejí moji rodiče a v prostorách 
naší divize pracoval před 50 lety coby účetní můj 
děda. Mám zkrátka vůči minulým i budoucím gene-
racím vnitřní odpovědnost. Díky kořenům vím, kam 
patřím. Jsem za to rád.
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Pro MATRIX Autocentrum byl rok 2021 přelomovým 
rokem. Toto období bylo a stále je ve znamení přícho-
du prvního plně elektrického vozu Škoda Enyaq. Již  
v předchozích letech 2019 a 2020 jsme nastoupili cestu 
k částečné elektrifikaci vozů - Škoda Superb iV, Škoda 
Octavia iV - spojenou s intenzivní přípravou mechaniků 
a elektroniků na tyto nové produkty, ve kterých mimo 
klasické spalovací pohonné jednotky buší i srdce elek-
trické s vysokonapěťovým okruhem. 

Celkový výkon obou takto spřažených jednotek pak dodává vozům výkon 
od 81 kW do 160 kW. Zejména část vysokonapěťového okruhu vyžadu-
je nový inovativní přístup v rámci oprav iV vozů, speciální přípravky jejich 
pořizovací hodnota přesáhla 200 000 Kč. V neposlední řadě také speciální 
školení pro vytipovanou skupinu mechaniků určených pro deaktivaci vyso-
konapěťového systému a následnou opravu na voze a to jak v elektrické, tak 
i mechanické úrovni.

ROK PLNÝ ZMĚN A NOVÝCH VÝZEV
SMĚLE K ELEKTROMOBILITĚ
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ROK PLNÝ ZMĚN A NOVÝCH VÝZEV
SMĚLE K ELEKTROMOBILITĚ
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Toto vše bylo následně povýšeno pro Autocentrum na vyšší 
úroveň příchodem vozu Enyaq v dubnu letošního roku. Kde cel-
ková změna konstrukce vozu, nová architektura podvozku MQB 
E, a zcela nový pohon vozu – již jen vysokonapěťový elektro mo-
tor, předurčil nové postupy opravy takovéhoto elektro vozu. Bylo 
opět nutné pořídit řadu nových přípravků, jejíchž celková hodno-
ta dosáhla výše 50 000 Kč. Další důležitá školení, která absolvoval 
jak specialista elektroniky vozu pan Roman Plodek, tak i přijímací 
technici. Celá připravenost našeho autorizovaného servisu byla 
neustále pod přísným dohledem Škoda Auto a to při pravidelných 
auditech. Toto období bylo o to náročnější, že probíhalo v obdo-
bí Covid opatření a často docházelo ke zdržení z důvodů výluk 
a uzávěrek dodavatelů. Přesto se příprava na tyto důležité mo-
dely MATRIX Autocentru podařila, potvrdily to i podzimní audity 
v Autocentru MATRIX. 

Významným milníkem byl samozřejmě i prodej prvních iV vozů 
v Autocentru MATRIX. I přes, z pohledu výroby vozů Škoda, ne-
příznivé období bylo v prodeji i několik vozů Enyaq iV. Tito první 
zákazníci se stali nositeli nové ideje v automobilovém průmyslu.

Další oblastí, která byla nově nastolena v Autocentru bylo zlep-
šování pracovního prostředí, kde byla v rámci schválených inves-
tic provedena rekonstrukce podlah v Servisní dílně rychloservisu, 
vč. výmalby stěn. Dále pak probíhá rekonstrukce jídelny pro za-
městnance Autocentra. A další významným projektem je rekon-
strukce a výstavba nových reprezentativních ploch Autocentra. 
Tento projekt je ve fázi zahájení výstavby. A bez nadsázky se bude 
jednat o třešničku na dortu Autocentra MATRIX. Blíže k tomuto 
projektu někdy příště, v příštím článku. 

Co říci čtenářům tohoto článku závěrem. Člověk by měl hle-
dět do budoucnosti a snad bude budoucnost přívětivější než je 
mediálně prezentováno, zejména v automobilovém průmyslu. 
Přesto, jak mě učil můj děda „buď optimistou, budoucnost máš 
ve svých rukou“ a s tímto motem plným optimismu hledíme do 
nadcházejícího období.

Radek Hodoval, vedoucí servisních služeb
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PŘÍPRAVA NA ZIMNÍ SEZÓNU 
V AUTOCENTRU MATRIX
Pracovně náročné období spojené s přípravou vozů zákazní-
kům na zimní sezónu začíná již od začátku října. Jako první 
se přihlásí o přezutí na zimní kola zákazníci pronájmu vozů 
Škoda, kteří jsou v rámci interního předpisu Škoda Auto 
termínově zvýhodněni. To ale nic nemění na situaci připra-
venosti Autocentra MATRIX plnit požadavky běžných zákaz-
níků na přezutí zimních sad, výměnu sjetých pneumatik, 
výměny stěračů a provedení zimní kontroly. Na tyto aktivi-
ty jsme samozřejmě včas předzásobeni jak materiálem, tak 
i rezervací termínů pro tyto aktivity.

Nedílnou součástí tohoto náročného období, které trvá dva 
až dva a půl měsíce, a to od října do začátku prosince, je dobrá 
organizovanost a logistická připravenost sad zimních kompletů. 
K tomuto využíváme jak letité zkušenosti, tak i digitální nástroje 
v podobě elektronického plánovacího kalendáře, a principu "just 
in time" přistavení zimních kompletů na pracoviště k danému 
mechanikovi. Díky těmto opatřením úspěšně zvládáme toto hek-
tické období, ve kterém se i nadále věnujeme běžným servisním 
opravám, garančním opravám a přípravě nových vozů. 



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov na Kněžnou
Tel.: 494 339 280 - 282
www.matrix-as.cz

NEJPOCTIVĚJŠÍ
 ZIMNÍ SERVIS 

 PRO VÁŠ VŮZ

Zimní servisní prohlídku včetně zátěžového testu 
autobaterie teď pro vás máme jen za  299 Kč
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Spokojený zákazník, 
to bylo nejvíc. 
A pořád je.
Otec opravoval motorky a auta podle papírových 
manuálů, syn má místo nich diagnostické přístroje. 
Láska k automobilům jim do života vnesla chuť ne-
ustále se učit, ale také jednat se zákazníky nebo vá-
žit si práce druhých. Starší předal žezlo mladšímu, 
takže MATRIX AUTOCENTRUM o výborné fachma-
ny nepřichází. Tohle je příběh Josefa a Romana 
Plodkových.

„Taťku jsem poslouchal, ale také jsem si věci dělal a dělám rád 
po svém,“ říká Roman Plodek s tím, že otec Josef mu předal 
především cit pro pečlivou práci. Pro oba je rodinné zázemí 
mimořádně důležité. „Těší mě, když vidím, jak se syn věnuje 
dětem. A když můžu být rodině, nejen pokud jde o auta, užiteč-
ný,“ dodává Josef Plodek.





Kdybyste si mohl vybrat vůz snů, který by to 
byl?

Josef Plodek (J. P.): Vždycky se mi líbily škodov-
ky. Poznával jsem je od výroby a díky čtyřicetileté 
práci pro autoservis v Lipovce, který se později stal 
MATRIX AUTOCENTREM, je znám taky jako auto-
mechanik, mistr dílen, garanční technik a vedoucí 
servisu. Takže kdybych si mohl dneska vybrat, zvolil 
bych Škodu Karoq. Je přiměřeně velká a má pěkný 
vzhled.

Roman Plodek (R. P.): Já bych sáhl po Škoda 
Octavia RS. Protože má velmi dobrý podvozek a je 
radost s ní jezdit.

Je radost škodovky i opravovat?

J. P.: Kdyby nebyla, nepracoval bych s nimi tak 
dlouho! Už když jsem chodil na základní školu, 
vlastnili rodiče Škodu Octavii. Pomáhal jsem tehdy 
s mytím, při údržbě a drobných opravách, s otcem 
jsem měnil olej v motoru, seřizoval rozdělovač 
a karburátor… Bavilo mě to natolik, že jsem už 
v deváté třídě byl rozhodnutý stát se automecha-
nikem. Ještě ten rok jsem získal řidičský průkaz 
na malý motocykl a začal se seřizováním mopedů 
a pionýrů mých kamarádů.

R. P.: Samozřejmě. Od mala se kolem nich pohy-
buji a jsem si jist, že jde o kvalitní česká auta. Moje 
cesta k nim byla taky velmi snadná. Táta mě brával 
s sebou do práce, takže jsem se na spravování aut 
díval. Ve volném čase se věnujeme motocyklům.

Kdy se tedy vaše cesta propojila se společností 
MATRIX?

J. P.: Popíši vám to úplně od začátku. Autome-
chanikem jsem se vyučil v letech 1967–1970 v AZNP 
Kvasiny, nyní Škoda Auto. Do autoservisu v Lipovce 
jsem nastoupil 1. srpna 1975 jako automechanik. 
V roce 2005, pamatuji si přesně, že to bylo 16. květ-
na, jsme se z Kovodružstva Rychnov nad Kněžnou 
stali MATRIX AUTOCENTREM. To byl velmi silný zá-
žitek, protože všechno proběhlo bez přerušení pro-
vozu. Ani jeden den jsme nestáli.

R. P.: Myslím, že úplně poprvé jsem auto-
servis v Lipovce zaznamenal, když mi byly 
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asi 4 roky. Od roku 1996 jsem se v něm učil 
a v roce 2000 nastoupil nastálo. Když ho pak koupil 
MATRIX, bylo mi pětadvacet. Společně s tátou jsme 
v Lipovce pracovali 16 let, on pak odešel do důcho-
du, já pokračuju dál.

Kdo z vás vystřídal víc profesí?

J. P.: To je jasné, zatím vedu já. Jak už jsem říkal, 
prošel jsem čtyřmi pozicemi. Ale nejvíc mi sedlo 
být mistrem dílny, pracovat mezi automechaniky, 
bezprostředně u oprav. Přicházel jsem do styku 
i s problémovými zákazníky. To, co neuměl vyře-
šit příjem, řešil jsem já – přizval jsem si zákazníka 
k autu a všechno s ním probral. Protože jsem ta 
auta dokonale znal, šel jsem přímo k věci. Lidi vidě-
li, že s nimi jednám férově, někdy byly jejich před-
stavy trošičku mylné, takže když proběhlo vysvět-
lení přímo u vozu na dílně, bylo všechno jiné než  
s technikem na příjmu.

R. P.: Táta má pravdu. Já jsem mechanik, servis-
ní a diagnostický technik. Pořád se ale učím novým 
oborům. Dnešní vozy třeba hodně využívají konek-
tivitu, řidiči k nim chtějí mít připojené mobilní tele-
fony, diagnostika se taky rychle posouvá dopředu.

Čím se v práci řídíte?

J. P.: Nejdůležitější je samozřejmě spokojený zá-
kazník. To bylo vždycky nejvíc. Pamatovali jsme na 
skloubení požadavků zákazníků, pravidel škodovky 
a pravidel společnosti MATRIX. Ať se řeší, co se řeší, 
přátelský přístup pomůže vždycky. K problémům 
jsem nikdy nepřistupoval s arogantním nařizová-
ním, na druhou stranu jsem se snažil být důsledný, 
a když se něco nepovedlo napoprvé, v záměru jsem 
nepolevil a stál si na svém. Neodpouštěl jsem ne-
kvalitní práci. A myslím, že jsme dosahovali velice 
dobrých výsledků a s mým jednáním byli spokojeni 
jak kolegové na dílně, tak zákazníci.

R. P.: Souhlasím, spokojený zákazník a kvalitně 
odvedená práce jsou na prvním místě. Řídím se 
taky slušností, zodpovědností a upřImnosti k lidem. 
V práci i v soukromí.

Svůj obor znáte dokonale, je podle vás MATRIX 
AUTOCENTRUM jiné než ostatní podobné fir-
my?

J. P.: Ano, právě tím, že je ovlivněno škodovkou 
tady poblíž, v Kvasinách. Hodně zákazníků jsou za-
městnanci škodovky, což vyžaduje daleko profesio-
nálnější přístup než v jiných servisech. Naši zákazní-
ci jsou náročnější, mnohdy mají pocit, že auto znají 
lépe než my, což nesmíme připustit, protože výroba 
a opravy – to je úplně o něčem jiném.

R. P.: Výjimečné je taky velikostí a rozsahem slu-
žeb. Odlišuje ho přístup k zákazníkovi a kvalita pro-
vedených prací.

Jak se Autocentrum za dobu vašeho působení 
změnilo?

J. P.: Neuvěřitelně! Ještě než servis převzal MA-
TRIX, pracovali jsme ve starém provozu, do budov 
se neinvestovalo. Od toho roku 2005 byla rekon-
struovaná mechanická dílna, přišlo nové vybavení 
a moderní přístroje. Následně se vybudoval auto-
salon, potom se rekonstruovaly další dílny, lakov-
na, přistavěly se šatny, umývárny, příslušenství 
a předělal se sklad náhradních dílů. Budovy zůstaly 
v podstatě stejné, ale mají nová okna, střechy a fa-
sády. Za ty čtyři dekády si změny musel všimnout 
úplně každý.

R. P.: Jak říká táta, zázemí se zásadně změnilo 
a k tomu i vybavení, které se inovuje neustále, 
a hlavně teď, když jsme se museli připravit na pří-
chod elektrických automobilů.

Když jsme u budoucnosti – vychovávají si Plod-
kové další automobilovou generaci?

J. P.: Vychovávají, to víte, že ano. Nejen vnuk, 
který pokračuje v našem zaměření, ale všechna 
vnoučata od dvouletého až po devatenáctiletého 
mi dělají obrovskou radost. Nejblíže k autům má 
sedmnáctiletý Pepa, který studuje v Ústí nad Orlicí 
obor autotronik. Hodně si spolu o autech a novin-
kách povídáme.

R. P.: Všichni naši potomci mezi auty vyrůstají, 
takže umí přiložit ruku k dílu. Rodina je ale zároveň 
místo, kde si nejlíp odpočinu. Abyste si nemysle-
li, že máme všichni pořád ruce od oleje. Makáme 
na zahradě, staráme se o rodinný les a v zimě vy-
rážíme na lyže. Jsme zkrátka rádi spolu. Při práci  
i během volna.
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ŠKODA Fabia
Style 1,0 TSI 70 kW 5-stup. mech.

Barva: stříbrná Brilliant metalíza
Interiér: černý/šedý
Spotřeba: 5.3 l/100km

Exteriér
15" kola z lehké slitiny Cygnus, chromová 
ochranná mřížka chladiče, chromový paket, 
lakovaný nárazník v barvě vozu, přední mlho-
vé světlomety, příprava pro příčný střešní no-
sič, se zakrytím pro kola z lehké slitiny, vnější 
zpětná zrcátka v barvě vozu, vnější zpětné 
zrcátko vlevo, konvexní, zadní LED světla. 

Interiér
3bodové bezpečnostní pásy vzadu, dekorační 
lišty – Dark Brushed, Isofix na vnějších zadních 
sedadlech, komfortní sedadla vpředu, multi-
funkční volant pro rádio a telefon, odkládací 
kapsy vzadu, potah sedadel – Suedia/látka, 
sklopná stropní madla, stropní výplň neděle-
ná, tři hlavové opěrky vzadu, vnitřní světlo.

398 600 Kč 
329 421 Kč bez DPH

ŠKODA Fabia
Style 1,0 TSI 81 kW 6-stup. mech.

Barva: oranžová Phoenix
Interiér: šedý
Spotřeba: 5.4 l/100km

Exteriér
Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé nástav-
bové díly v barvě vozidla, nárazníky v barvě 
vozidla, sada nápisů v základním provedení, 
vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, 
vyhřívaná - lakovaná v barvě vozu (pro MC 
černě lakovaná), zadní spoiler, šrouby se za-
bezpečením proti krádeži (neuzamykatelné). 

Interiér
Chromový paket, držák na brýle, kabinový 
vzduchový filtr s aktivním uhlím, komfortní 
sedadla vpředu, kontrola zapnutí bezpeč-
nostního pásu, el. kontakt v zámku, rozšířená 
bezpečnostní výbava, kožená hlavice řadící 
páky, madlo ruční brzdy kožené, multifunkční 
volant, potahy sedadel látka.

506 900 Kč 
418 926 Kč bez DPH

ŠKODA Fabia
Style 1,0 TSI 81 kW 6-stup. mech.

Barva: červená Velvet
Interiér: šedý
Spotřeba: 5.4 l/100km

Exteriér
Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé nástav-
bové díly v barvě vozidla, nárazníky v barvě 
vozidla, sada nápisů v základním provedení, 
zadní spoiler, šrouby se zabezpečením proti 
krádeži (neuzamykatelné).

Interiér
Chromový paket, komfortní sedadla vpředu, 
kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, el. 
kontakt v zámku, rozšířená bezpečnostní výba-
va, multifunkční volant, potahy sedadel látka, 
sklopná stropní madla, tříbodové automatické 
bezpečnostní pásy zadní vnější se štítkem ECE, 
vkládané koberečky vpředu a vzadu, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce.

487 440 Kč 
402 843 Kč bez DPH

ŠKODA Kamiq
Style 1,0 TSI 81 KW 6-stup. mech.

Barva: šedá Graphite metalíza
Interiér: černý s šedým stropem
Spotřeba: 5,4 l/100km

Exteriér
Kliky a vnější zpětná zrcátka v barvě vozu, 
kryty pro kola z lehké slitiny, nárazníky  
v barvě vozidla, pneumatiky 205/60 R16 
92H s optimalizovaným valivým odporem, 
sada nápisů v základním provedení, Top 
LED zadní světla, animovaný ukazatel směru 
jízdy, vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní. 

Interiér
Black Piano, dekorační obložení Cooper 
Brushed, hlavice/madlo řadící páky z kůže, 
MuFu kožený volant, standardní sedadla, VF0, 
vkládané koberečky vpředu a vzadu, výplně 
dveří s látkou.

588 900 Kč 
486 694 Kč bez DPH



MATRIX INFO | 47

Aktuální nabídka nových vozů Škoda autocentrum.matrix-as.cz

ŠKODA Karoq
Style 2,0 TDI 85 kW 6-stup. mech.

Barva: šedá Quartz metalíza
Interiér: AD
Spotřeba: 4,9 l/100km

Exteriér
Kola z lehké slitiny Ratikon 7J x 17", kryt 
vnějšího zpětného zrcátka a různé nástav-
bové díly v barvě vozidla, kryty pro kola  
z lehké slitiny, nárazníky, standardní, uzá-
věr palivové nádrže, vnější zpětné zrcátko 
vlevo, konvexní, vnější zpětné zrcátko vpra-
vo, konvexní, zadní díl výfuku (standardní). 

Interiér
6Q2, chromový paket (provedení 2), dekorační 
vložky, dveře a boční obložení, MuFu kožený 
vyhřívaný volant, vkládané tkané koberce.

786 800 Kč 
650 248 Kč bez DPH

ŠKODA SCALA AKČNÍ MODEL 2021
1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech.

Barva: červená Velvet metalíza
Interiér: interiér pro Akční model
Spotřeba: 5.5 l/100km

Exteriér
Kliky a vnější zpětná zrcátka v barvě vozu, kola 
z lehké slitiny 6J x 16" ET38 "orion", kryty pro 
kola z lehké slitiny, nárazníky v barvě vozidla, 
pneumatiky 205/55 R16 91V (super Rowi), 
sada nápisů v základním provedení, Top 
LED zadní světla, animovaný ukazatel směru 
jízdy, vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní.  

Interiér
Black Piano, dekorační obložení Lattice Grey, 
hlavice/madlo řadící páky z kůže, MuFu kožený 
volant, standardní sedadla, VF0, vkládané ko-
berečky vpředu a vzadu, výplně dveří s látkou.

528 800 Kč 
437 025 Kč bez DPH

ŠKODA Scala
Style 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech.

Barva: červená Velvet metalíza
Interiér: černý s šedým stropem
Spotřeba: 5.4 l/100km

Exteriér
Kliky a vnější zpětná zrcátka v barvě vozu, kryty 
pro kola z lehké slitiny, nárazníky v barvě vozi-
dla, pneumatiky 205/55 R16 91V (super Rowi), 
sada nápisů v základním provedení, Top LED 
zadní světla, animovaný ukazatel směru jízdy, 
vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní, nější 
zpětné zrcátko vpravo, konvexní.

Interiér
Black Piano, dekorační obložení Cooper 
Brushed, hlavice/madlo řadící páky z kůže, 
MuFu kožený volant, standardní sedadla, VF0, 
vkládané koberečky vpředu a vzadu, výplně 
dveří s látkou.

596 400 Kč 
492 893 Kč bez DPH

ŠKODA Scala
Style TSI 110 kW 6-stup. mech.

Barva: bílá Candy
Interiér: černý s šedým stropem
Spotřeba: 5,4 l/100km

Exteriér
Kliky a vnější zpětná zrcátka v barvě vozu, kola 
z lehké slitiny 6J x 16" ET38 "orion", kryty pro 
kola z lehké slitiny, nárazníky v barvě vozidla, 
pneumatiky 205/55 R16 91V (super Rowi), 
sada nápisů v základním provedení, Top 
LED zadní světla, animovaný ukazatel směru 
jízdy, vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní.  

Interiér
Black Piano, dekorační obložení Lattice Grey, 
hlavice/madlo řadící páky z kůže, MuFu kožený 
volant, standardní sedadla, VF0, vkládané ko-
berečky vpředu a vzadu, výplně dveří s látkou.

546 600 Kč 
451 736 Kč bez DPH
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RYCHNOVSKÁ NEMOCNICE 
UŽ MÁ OKNA S NEJLEPŠÍM 

VÝHLEDEM
Tříletá práce je u konce. MATRIX Windows jako 

dodavatel při rekonstrukci Nemocnice Rychnov 
nad Kněžnou.
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Práce v nemocničních areálech klade na 
dodavatele velké nároky. Obvykle se 

jedná o rozsáhlé zakázky, ke kterým 
se musí přistupovat s náležitou 

důkladností. Nejinak tomu bylo 
v případě rekonstrukce rych-

novské nemocnice, ke kte-
ré společnost MATRIX 

Windows dodávala 
okna a dveře. 

Konkrétně se jednalo o okna a dveře do pa-
vilonu DIGP, kde je dětské oddělení, interna, 
gynekologie a porodnice. Více o celé akci pro 
MATRIX Info prozradil ředitel divize Windows 
Tomáš Hrábek, obchodní ředitel společnosti 
Petr Karásek, ale také ředitel nemocnice Ing. 
Luboš Mottl a místostarostka Rychnova nad 
Kněžnou Mgr. Jana Drejslová.

RYCHNOVSKÁ NEMOCNICE 
UŽ MÁ OKNA S NEJLEPŠÍM 

VÝHLEDEM
Tříletá práce je u konce. MATRIX Windows jako 

dodavatel při rekonstrukci Nemocnice Rychnov 
nad Kněžnou.
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TOMÁŠ HRÁBEK | ŘEDITEL MATRIX WINDOWS
Kdy začala divize MA-

TRIX Windows pra-
covat na výměně 
oken v rychnovské 
nemocnici?

"Jak se to vezme. 
Samotná práce na vý-

běrovém řízení započala 
již v roce 2019, kdy jsme 

v rámci vyhlášené veřejné 
zakázky podávali cenové nabídky 

potencionálním generálním dodavatelům stavebních prací toho-
to projektu. Věřím, že z hlediska dobré znalosti objektu, zkuše-
nostem a maximálnímu nasazení obchodního týmu jsme zpraco-
vali nejrelevantnější cenovou nabídku, jak po stránce cenové ale 
co je důležité, tak po stránce technické. Přeci jenom, technická 
specifikace dlouhých pásů oken v kombinaci s některými napro-
jektovanými detaily byli pro náš obchodní i technický tým oříš-
kem, který se nám podařilo profesionálně zpracovat. Samotná 
realizace začala během října roku 2020 a to postupně výměnou 
oken v celém sedmém podlaží a postupně, dle potřeby Nemocni-
ce jsme montovali další kompletní celá patra a to až do začátku 
října roku 2021. Jednalo se o významnou zakázku pro naší výrobu 
v Lipovce, kdy jsme postupně během celého roku vyráběli okna 
po jednotlivých výrobních dávkách, které jsem díky rozdělení na 
menší části mohly kombinovat s ostatními zakázkami, které jsme 
měly v plánu výroby."

Jste spokojeni s výsledkem vaší práce?

"Z hlediska náročnosti projektu a vývoji situaci na stavebním 
trhu během období realizace jsem s výsledkem práce spokojen 
a vážím si toho - jako Rychnováka, že divize MATRIX Windows 

mohla dodat okna a dveře na pavilon DIGP, který je součástí 
Rychnovské Nemocnice. S ohledem na stav budovy bylo nezbyt-
né objekt zrevitalizovat jak z exteriéru, tak částečně z interiéru 
a poskytnout tak občanům rychnovskému regionu kvalitnější 
zdravotní zázemí a zároveň snížit velké energetické výdaje na 
provoz budovy. 

Samotná realizace byla náročná z hlediska přístupu do ob-
jektu, kdy většina otvorových prvků musela být montována 
z exteriéru a jediná přístupová cesta k danému podlaží byla po 
lešení. Dále to byla časová náročnost, kdy jsme s ohledem na 
navazující stavební práce museli v krátkém časovém horizontu 
vyměnit okna v dané etapě a zabezpečit tak budovu před ven-
kovními vlivy. Musím říct, že průběh výměny oken byl relativně 
klidný, přestože vývoj pandemické situace, obzvlášť na jaře, ne-
byl příznivý a to samé se dá říci a vývoji na stavebním trhu, kdy 
na jaře díky nedostatku materiálu došlo k jeho zdražení a zvýšení 
nedostupnosti. To se nevyhnulo ani oknařské branži a prakticky 
s tímto jevem bojujeme do dnešního dne. I z těchto důvodu mě 
dnes těší, že se podařilo celý projekt zrealizovat v dohodnutém 
termínu a za MATRIX musím určitě vypíchnout dobrou spolupráci 
s generálním dodavatelem stavby, nemocnicí a investorem. Dále 
pak pro nás důležitým faktorem bylo, že jsem takto významnou 
zakázku měly prakticky 2km od sídla divize v Lipovce. Jet na kon-
trolní den 5 minut v této době pro mne a mé kolegy bylo příjemné 
ale spíše raritou."

Která okna byla v Rychnově vlastně použita?

"Na základě zadávací dokumentace jsme použily profilový 
systém MATRIX PREMIUM. Jedná se o kvalitní výrobek, vlajkovou 
loď naší výroby plastových oken, splňující požadavky na pasivní 
okno, v barvě antracit struktura z venkovní strany a bílá z vnitř-
ní. Všechna okna i dveře jsou zasklena izolačním trojsklem se 
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součinitelem prostupu tepla 0,5W/(m2K), čímž chci poukázat, že 
díky těmto vlastnostem bude ve vnitřních prostorách vytvořeno pří-
jemné klima pro pacienty a to z hlediska estetického, uživatelského 
a tepelného komfortu. Zvláště okna na jižní straně brání svou tepel-
nou izolací přehřívání interiéru, což ještě umocní aplikované ven-
kovní žaluzie. Další zajímavostí určitě jsou pásy oken, kterou jsou na-
projektovány a kopírují původní stav. Tvoří podstatnou část budovy 
a ač se to z venkovní strany nemusí zdát, tak dlouhé stěny se skládají 
z jednotlivých okenních prvků mezi sebou propojených statickými 
a dilatačními profily. Použitý profilový systém Gealan tímto umož-
ňuje vyrobit a namontovat konstrukčně a objemově velké plochy 
oken tohoto charakteru."

Budete se i nadále podílet na dalších etapách rekonstrukce 
rychnovské nemocnice?

"To je zatím ve hvězdách. Už před šesti lety jsem kompletně mě-
nili okna na budově chirurgie a radí bychom navázali spolupráci na 
dalších objektech. Nyní je vypsané výběrové řízení na dodavatele 
stavby nového objektu urgentního příjmu. Zde však záleží, který 
dodavatel veřejnou zakázku vyhraje a ten si poté vybere subdoda-
vatele oken a dveří. Ať už dopadne tento projekt jakkoliv, důležité 
pro Rychnovsko je, že projekt dostal zelenou a bude se realizovat."

PETR KARÁSEK | OBCHODNÍ ŘEDITEL MATRIX WINDOWS
MATRIX Windows dodával okna 

při rekonstrukci rychnovské 
nemocnice. Jak náročné 

bylo tuto zakázku vyjed-
nat?

"Velice, a to díky složi-
tosti zadání. Byl zde totiž 
kladen maximální poža-

davek na tepelné vlastnos-
ti oken a jejich konstrukci. 

Jedná se o souvislé pásy oken 
přesahující 40 m. Okna byla mon-

tována pomocí speciálních kotev."

Dodávali jste okna i pro jiné nemocniční areály?

"Jistě, na polikliniku Rychnov nad Kněžnou a do Fakultní nemoc-
nice Hradec Králové, ale nikdy v takovém rozsahu."

Měl zadavatel práce nějaké specifické požadavky na vámi 
dodaná okna? Mají v nemocnicích nějaké speciální požadavky?

"Ano, pásy oken jsou děleny na průhledná běžná okna, která 
slouží k prosvětlení vnitřních prostor nemocnice. A také na neprů-
hledné dělící části, do těchto oken nebylo instalováno neprůhledné 
sklo, ale stěnový panel od společnosti Kingspan vyrobený na zakáz-
ku v Maďarsku."

Budete vyjednávat i o dalších zakázkách pro rychnovskou ne-
mocnici?

"Ano, určitě se chceme podílet na výstavbě nového pavilonu 
rychnovské nemocnice."
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JANA DREJSLOVÁ | MÍSTOSTAROSTKA MĚSTA
Jakým způsobem bylo 
Město Rychnov nad 
Kněžnou zapojeno do 

rekonstrukce rychnov-
ské nemocnice?

"Město Rychnov nad Kněž-
nou není vůbec zapojeno do re-

konstrukce místní nemocnice. To ale 
neznamená, že nejsme velmi rádi, že k obnově a rozšíření areálu 
naší nemocnice došlo a dochází. Vše projektoval i schvaloval Krá-
lovéhradecký kraj."

Jak vnímáte kvalitu dokončené rekonstrukce? Jste spo-
kojeni?

"Byli jsme z pozice vedení města se starostou Janem Skoře-
pou přibližně před měsícem pozvání na prohlídku dokončené 
rekonstrukce a je to velice pěkné. Musím říct, že jsem moc ráda za 
pacienty z Rychnovska, že na ně již skrz okna "netáhne"."

Které další novinky se v areálu nemocnice v dohledné době 
chystají?

"Co se týká novinek, víme pouze o výstavbě urgentního příjmu 
a jeho přislíbeného financování od státu a kraje. To je ovšem vel-
mi důležitá informace."
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LUBOŠ MOTTL | ŘEDITEL NEMOCNICE
Další fáze rekonstrukce 
rychnovské nemocnice je 
dokončena. Kolik práce 
jste této věci věnoval?

"Jedná se v podstatě 
o 1. fázi celkové rekonstrukce 

rychnovské nemocnice,  kdy 
došlo k revitalizaci pavilonu DIGP 

(pavilon dětského, interního a gyne-
kologicko-porodnického oddělení) tak, 

aby splňoval současné provozně ekonomické trendy a byl tak 
připraven být nedílnou součástí další fáze, kdy dojde k pláno-
vané výstavbě multioborového  pavilonu s urgentním příjmem. 

Oba pavilony budou propojeny tak, aby tvořily jeden funkční 
monoblok, kde bude soustředěna na jednom místě jak intenzivní 
a akutní péče, tak centrální operační sály a zároveň bude plnit 
funkci tzv. urgentního příjmu pro celou nemocnici."

Jak vnímáte kvalitu dokončené rekonstrukce rychnovské 
nemocnice? Jste spokojen?

"Jsem. Celá realizace byla v gesci Královéhradeckého kraje, 
který byl investorem. Proběhla dle plánovaného harmonogramu 
v době covidové pandemie. Zde je třeba ocenit a poděkovat jak 
investorovi, dodavateli a zejména našim zaměstnancům za sou-
činnost i pacientům za pochopení."



MATRIX INFO | 54

Bytový dům Chrudim

Residence Chrudimpark se aktuál-
ně rozrůstá o další dvojici bytových 
domů – Habr, Hrušeň. Opět se tak 
můžete těšit na nabídku předpro-
deje 60 nových bytů. Všechny domy 
budou mít společné podzemní 
parkovací stání s komorou. Domy 
jsou orientovány na západ směrem 
k městskému parku. Celý bytový 
komplex najdete poblíž ulice V Hli-
níkách. 

Plánované dispozice bytových jed-
notek mají velikost od 1+kk až po 
3+kk, s možností rozdělení nebo je-
jich spojení. Nejširší je nabídka bytů 
o velikosti 2+kk, které jsou startova-
cím bytem pro mladé rodiny tak 
zajímavou investiční příležitostí. 
Jejich předpokládaná kolaudace je 
během roku 2022.

Všechny byty splňují potřebné sta-
vební a požární předpisy, mimo jiné 
také pro bezbariérový přístup. V by-
tových domech oceníte dostateč-
ně dimenzované prostory chodeb 
a schodišť, a to nejen během stěho-
vání do vašeho nového bytu.

Projekt Chrudimpark má za sebou 
2 etapy výstavby. První etapa zahr-
novala bytové domy - Jeřáb, Jinan 
a Jerlín, druhá pak domy - Azalka, 
Ambroň a Akát.

PVC okna:  
MATRIX Economy S8000 
v barvě antracit

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

DŮM

B
Y

TO
V

Ý



MATRIX INFO | 55windows.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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Bytový dům Harfa Yard

Bytový projekt Harfa Yard je jedi-
nečné místo pro bydlení. Nedaleko 
tepajícího centra Prahy, v klidné 
ulici Kovářská na Praze 9, vzniká 
mimořádný bytový dům, na jehož 
originálním vzhledu se podílel 
světoznámý architekt Bořek Šípek. 
Velkou chloubou celého domu je 
jeho fasáda, které dominují netra-
dičně pojaté balkony, ustupující 
lodžie a velká francouzská okna.

Harfa Yard nabídne celkem 28 bytů 
od velikosti 1+kk až po 4+kk. Vět-
šina bytů bude mít balkon nebo 
lodžii a byty v posledním patře 
střešní terasy. Díky umístění by-
tového domu budete mít parky, 
dětská hřiště, nákupní centrum 
a posilovny na dosah ruky. Ke sta-
nici metra B - Českomoravská je to 
jen 2 minuty chůze od domu.

PVC okna:  
MATRIX Premium S9000 
v barvě antracit

Hliníková okna a dveře:  
MATRIX MB-86 v barvě antracit 

Protipožární systém: 
MB-78EI také v barvě antracit
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MATRIX WINDOWS drží 
s trendy krok.  
Už od roku 1992.
Čínské přísloví říká „Přemýšlej o minulosti a budeš 
znát budoucnost“. Podívejme se tedy, jak společ-
nost MATRIX postupně měnila výrobu oken, a také, 
kam se bude její divize WINDOWS posouvat. Podle 
ředitele Tomáše Hrábka čekají firmu investice do 
inovací, rozšíření výrobní kapacity i navýšení kvality.





Všechno začalo u pařeništních oken, jejichž 
produkci zahájila pila v Mokrém na jaře 1992. 
Dřevěné rámečky opatřené přírodním nátě-
rem a osazené speciálním sklem vyrábělo pět 
lidí, měsíčně v objemu 300–400 kusů. K hlav-
ním odběratelům patřili jak koncoví zákazníci, 
tak zahradnictví nebo zemědělská družstva. Po 
dvou letech nahradily tato jednoduchá okna 

polotovary štaflí, tehdy ještě pro divizi WOOD.  
„Pamětníci by o té době vyprávěli obšírně-
ji. Já jsem ale nastoupil až v roce 2008,“ říká  
Tomáš Hrábek s tím, že samotná divize  
WINDOWS vznikla o rok dříve. Do té doby patřila 
okna do portfolia MATRIX WOOD.

„Dřevěná okna jsme začali vyrábět  
v roce 1993 jako reakci na zvýšený zájem  
o klasická eurookna. Šlo o standardní dře-
věná eurookna a dveře v profilaci IV68 mm, 
později se k nim přidala profilová řada  
78 a 92 mm. Postupem času byl sortiment 
rozšířen o posuvně sklopné portály, pro-
tipožární okna, panelové vchodové dveře  
a také HS portály,“ vzpomíná v kostce ředi-
tel divize s tím, že plastová okna vyrábí MATRIX 
od roku 2005. Nejprve v Třebešově, posléze  
(v roce 2007) se výroba přesunula do Lipovky. Divi-
ze WINDOWS byla do společnosti MATRIX zařazena 
k 1. lednu 2007.

Třebešovský závod se zpočátku sou-
středil na dřevěná okna a truhlářské vý-
robky. Nově vybudovaná truhlárna se vě-
novala na tu dobu moderním eurooknům  
a vchodovým dveřím. „Výroba byla zaměřena pře-
vážně na otvorové prvky, ale nebyl problém vyrobit 
jakýkoliv jiný truhlářský výrobek. Součástí služeb 
bylo zaměření, poradenství, montáž a servis. To 
znamenalo, že okna, která truhláři vyrobili, také 
sami namontovali,“ dodává Tomáš Hrábek. Stále 
šlo ještě o divizi WOOD.



MATRIX INFO | 30 let, 30 příběhů

Jak rostla poptávka po plastových oknech, do-
šlo k rozšíření výrobního programu. Firma nakou-
pila stroje a software, vyčlenila prostory a začala 
vyrábět bezúdržbová plastová okna a dveře. Zámě-
rem bylo vyrábět okna na panelové a bytové domy, 
které v tu dobu procházely revitalizacemi. Tomáš 
Hrábek říká: „Prostory v Třebešově začaly být malé, 
a tak se výroba plastových oken přesunula do nově 
zrekonstruovaného areálu v Lipovce, bývalého ob-
jektu kovodružstva. Tím vznikla nová divize WIN-
DOWS. Později se do Lipovky přesunula i výroba 
dřevěných oken, zahájena byla výroba hliníkových 
oken, dveří a fasád.“ Celá divize se tedy sestěhovala 
pod „jednu střechu“. Z hlediska výroby, efektivity  
a logistiky šlo o zásadní krok. Zároveň byly sjedno-
ceny služby – od obchodního zastoupení přes rea-
lizační, reklamační a servisní tým po samotnou ex-
pedici a montáž. Zákazníkům začala divize nabízet 
nové produkty: venkovní a vnitřní stínicí techniku, 
interiérové dveře, parapety, sítě, větrací systémy 
apod.

Tak velké změny si samozřejmě vyžádaly zásad-
ní rozšíření technologického vybavení a výrobních 
i skladovacích prostor. Výroby byly vybaveny mo-
derními CNC obráběcími stroji a dalšími specifický-
mi technologiemi. Rostl i počet zaměstnanců nejen 
v obchodním týmu, ale i na výrobních pozicích, 
v administrativě, montážním středisku, realizacích, 
v servise a skladu.

„Dnes pracuje v MATRIX WINDOWS více jak 50 
lidí. Dvě třetiny tvoří výrobní tým, kdy na výrobě 
plastových oken pracuje sedmnáct pracovníků, 
na výrobě dřevěných oken dvanáct pracovníků 
a na výrobě hliníkových oken je šest pracovníků. 
Jednu třetinu tvoří THP pracovníci, kteří mají na 
starost obchod, výrobu, realizaci, účetnictví, admi-
nistrativu a servis,“ vypočítává ředitel divize. Díky 
kvalitnímu týmu zaměstnanců a  vysokému stupni 
robotizace výroby a technologické vyspělosti jsme 
schopni plnit velké a náročné zakázky našich zákaz-
níků.

Výrobky dodávají na jakékoli stavby 
a vyhoví nejnáročnějším zákazníkům, a to jak z řad 
koncových uživatelů (majitelé rodinných domů 
a bytů), tak stavebních firem a veřejného sekto-
ru. MATRIX WINDOWS dodává okna do bytových 
a apartmánových domů, škol, zdravotnických za-
řízení, kanceláří, obchodních center a objektů po-
dobného charakteru.

Ke každému produktu přistupují v divizi jako 
k unikátní zakázce. „U nás nenajdete sériově vyrá-
běné prvky, každý výrobek je originál, a to nejen po 
rozměrové stránce a barevnosti, ale také členění, 
vybavení a technické specifikace,“ připomíná To-
máš Hrábek. Ke špičkovým produktům řadí velmi 
oblíbené velké prosklené plochy, tedy posuvně 
zdvižné systémy jako HS portály, které jsou nároč-
né nejen pro výrobu, ale také montáž, manipulaci  
a zasklení. Navíc mohou vážit kolem tuny. Speciální 
jsou protipožární prvky a hliníkové fasády.

„V loňském roce jsme rozšířili výrobu dřevěných 
oken o produktovou řadu dřevohliníkových oken 
a dveří v řadě 78 a 92 mm a uskutečnili jsme vý-
znamnou investici do výroby plastových oken, kte-
rá představovala nákup nářezového a obráběcího 
centra. Chystáme investici do výroby hliníkových 
oken, konkrétně do obráběcího centra. Samozřej-
mě stejně jako celý holding MATRIX i divize WIN-
DOWS půjde ve směru inovací a moderních tech-
nologií,“ soudí Tomáš Hrábek.

Trendem je nabídnout zákazníkovi co největ-
ší paletu produktů a služeb na míru, pod jednou 
značkou a s minimálními nároky na klienta. Zájem 
poroste o velké prosklené plochy a subtilní rámy, 
které vytvoří v domě příjemné klima a propojí in-
teriér se zahradou. Počítá se také s digitalizací ve 
výrobě i na stavbách. „Okna budou mít jakýsi ko-
munikační prvek a zákazník i firma budou moct 
komunikovat s daným oknem, ať už z hlediska 
bezpečnosti, servisu, nebo historie úkonů. Tímto 
směrem se bude ubírat i divize WINDOWS,“ uzavírá 
ředitel Tomáš Hrábek.



TECHNICKÉ
PARAMETRY:
•  6 komor v osazovacím rámu a křídle
•  velká hlavní komora pro zabudování ocelových

výztuží v tloušťce 1,5 – 2 mm
•  osazení dvojskly nebo trojskly
•  3 kontinuální těsnící roviny
•  stavební hloubka 82,5 mm pro tloušťku zasklení

do 54 mm
•  součinitel prostupu tepla Uw od 0,73 W/m2
•  zvuková izolace až 45 dB
•  zlepšená statika díky STV® (statickému suchému

zasklení)
•  dorazové těsnění ve 2 rovinách
•  plastový profi l GEALAN

Typy plastových oken 
MATRIX Premium:
•  otevíratelná, výklopná, kombinovaná
•  pevné zasklení i kombinované okenní prvky

Uživatelské přednosti plastových 
oken MATRIX Premium:
•  vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy
•  široká škála barev podle RAL i dřevěných

fóliových dekorů
•  možnost výroby oken atypických tvarů
• bezpečnost zajištěna celoobvodovým kováním

Roto s vysokou odolností vůči vloupání
• dlouhá životnost, odolnost proti

povětrnostním vlivům

Uw od 0,73 W/m2

Okna pro náročné. Vyhoví nejvyšším technickým 
i estetickým požadavkům každého domu, včetně 
nízkoenergetického a pasivního. Kombinace inova-
tivních detailů zajistí dokonalý tepelný a akustický 
komfort. Díky atraktivnímu vzhledu se stanou sty-
lovou součástí interiéru i exteriéru. Systém MATRIX 
Premium zahrnuje plastová okna s velkou konstrukč-
ní hloubkou, šestikomorovým profi lem, v mnoha 
dekorech a barvách.

STV® statické suché zasklení

Stavební hloubka 82,5 mm

3 kontinuální těsnící roviny

Zvuková izolace až 45 dB

Plastová okna
MATRIX Premium

MATRIX a.s. divize WINDOWS, 
Showroom Lipovkaka
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

windows.matrix-as.cz
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3 kontinuální těsnící roviny

Zvuková izolace až 45 dB

Plastová okna
MATRIX Premium

MATRIX a.s. divize WINDOWS, 
Showroom Lipovkaka
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

windows.matrix-as.cz
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Dosud největší projekt Euroregionu Glacensis Česko-polská Hřebe-
novka míří do cílové rovinky a vrcholí taktéž marketingová kampaň 
propagující tuto dálkovou trasu. Projekt v hodnotě více jak 90 mil. 
Kč je zaměřený na stavbu rozhleden a těší se velké oblibě mezi veřej-
ností. Vždyť nové rozhledny na Velké Deštné, na Vrchmezí, v Olešnici 
v Orlických horách nebo na Šibeníku v Novém Hrádku navštívilo již ti-
síce lidí. Součástí projektu jsou i nové stavby v Neratově jako je nové 
infocentru nebo nový most pro pěší přes státní hranici do Polska. 

Závěrečnou dvoudenní konferenci Euroregion Glacensis uspořádal prá-
vě na Studánce ve dnech 9.-10.9.2021. Programu se zúčastnilo okolo 150 
osob z české i polská strany. Na konferenci byly představeny veškeré vý-
stupy projektu a zejména se tu odehrála premiéra nového filmu o Hřebe-
novce, který můžete najít na webové podstránce www.euro-glacensis.cz/
spotyhrebenovka nebo na Youtube kanálu Euroregion Glacensis, tak i na 
webovém portále www.hrebenovka.cz.  

Prostředí Letoviska Studánka je vždy přívětivé   ke   svým hostů již po 
mnohá desetiletí a nejinak tomu bylo i v době konání této konference. 
Účastníci konference byli hýčkáni nezapomenutelným místem, krásným 
počasím a v neposlední řadě službami hotelu.  Nádhernou tečkou za pra-
covní částí dne byla prohlídka celého areálu Letoviska a vlastního hotelu, 
kterou účastníkům připravila paní Daniela Burianová, která je tvůrčí duší 
celého Letoviska a ředitel hotelu Petr Čermák. Účastníci konference se do-
zvěděli mnoho informací z historie celého Letoviska Studánka a okolního 
lesa Včelného, ale samozřejmě další informace ze současného života to-
hoto kouzelného místa. Navštívili Prezidentský apartmán, společenský sál 

EUROREGION GLACENSIS 

USPOŘÁDAL NA 
STUDÁNCE SVOU 
ZÁVĚREČNOU KONFERENCI 

KE HŘEBENOVCE

MATRIX INFO | hotel Studánka
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Rudlofa Rokla, nové hotelové wellness centrum, včelí úly, Lípu 
olympioniků a mnoho dalších atraktivit, kterými hotel oplývá.    
Za vše asi mluví připomínka jednoho z účastníků, který doslova 
řekl: „Tady mohu chodit jenom po hotelu a jeho nejbližším okolí 
a budu několik dnů stále objevovat něco zajímavého a nebudu 
se nudit.“

Euroregion Glacensis rozvíjí přeshraniční spolupráci se sou-
sedním Polskem. Právě v těchto dnech slaví výročí 25 let od své-
ho vzniku. S jeho podporou vzniklo mnoho zajímavých projektů, 
zejména v oblasti cestovního ruchu jako např. nový osvětlený bě-
žecký okruh v Orlickém Záhoří, zpřístupněný dělostřelecký srub 
na Haničce spolu s novým parkovištěm, ale i například Městský 
vycházkový okruh Bylo nás pět v Rychnově nad Kněžnou. 
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Z TANEČNÍHO 
PARKETU 

PALÁCE 
LUCERNA 
ZAMÍŘILI

NA 
TANEČNÍ 

PARKET 
HOTELU 

STUDÁNKA

Fakt, že Letovisko Studánka je vyhledávané místo z důvodu své maleb-
nosti, své poloze v nádherné klidné přírodě a svým vnitřním kouzlem, je 
známo nám všem lidem žijícím v jejím okolí. Jejímu kouzlu musí podleh-
nout každý, kdo pocítí schopnost letoviska navodit vnitřní klid a pohodu. 
Všichni, kdo tvoří Studánku, jsou jejím duchem a jejich snaha a přiroze-
nost dělá ze Studánky klenot nejen našeho města, ale celého regionu.
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Hotel Studánka je vstřícný nejen ke svým klientům jednotlivě, 
ale její vstřícnost s chutí realizovat projekty nové, či osvěžovat 
a omlazovat projekty s dlouhodobou tradicí, je naprosto úžasná.

Jedna z těchto akcí, která se historicky těší přízni, jsou taneční 
kurzy pro dospělé, jejichž tradice je již téměř desetiletá. A co je 
nového v těchto kurzech?

Novým elementem je omlazení tanečních instruktorů. 
Tvoří je taneční pár Michal Petrů a Štěpánka Novotná. Mi-
chal Petrů je Rychnovák a jeho taneční partnerka pochází 

z Broumova. Spolu tvoří taneční pár, reprezentující taneční 
školu V HRADCI KRÁLOVÉ ve standardních tancích. Jsou vice-
mistři východních Čech pro rok 2018 ve standartních tancích, 
v současné době mají vytančenou výkonnostní třídu "A" a v žeb-
říčku Českého tanečního sportu se nachází na 12. místě. Jejich 
výkony a úspěchy je v letošním roce nominovaly na MČR ve Stan-

dardních tancích, které se konalo 23. listopadu 2021 v Paláci Lu-
cerna, kde v nabité konkurenci obsadili 16. místo. A protože to 

byla jejich první konfrontace s těmi nejúspěšnějšími taneční-
ky v rámci ČR, byli s tímto umístěním spokojeni a jejich účast 

je utvrdila v tom, že se vydávají správným směrem a budou 
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stále tvrdě pracovat a trénovat, aby v následujícím roce byli ještě 
úspěšnějším párem a odcházeli s pocitem, že neudělali ostudu 
sobě, ani svému tanečnímu klubu ani Královéhradeckému kraji 
a městu Rychnov n. K. Ti všichni totiž jejich činnost podporují.

Proto ten název Z LUCERNY NA STUDÁNKU. V hotelu se totiž 
za jejich přítomnosti v neděli podvečer rozezní hudba a zvou své 
"taneční přátelé" na parket s tím, aby jim předali své vědomosti 
a naučili účastníky tanečním krokům standardních a latinskoa-
merických tanců.

A jaká je odpověď Michala na otázku, jak se cítí v této roli?

"Především bych chtěl poděkovat řediteli hotelu Studánka 
panu Čermákovi za tuto nabídku. Je to pro mne úplně nová zku-
šenost. Vlastně jsem doposud neměl tu možnost být na této stra-
ně, straně vyučujícího. Já znám jenom tu druhou variantu, kdy 
na tanečním parketu jsem v modu soutěžním nebo v roli žáka 
a tvrdě se řídím radami svého trenéra a jeho drilu. Takže, první 
podvečer jsem byl fakt a opravdu dost nervózní :-), což asi hned 
všichni museli poznat, neboť i když jsem měl připravený úvod, tak 
jsem ze sebe vydal pouze větu: nebudeme to zdržovat a jdeme na 

to :-). Což mohlo, a asi i působilo, velice stroze a rozkazovačně :-). 
S každou nedělí se ale cítíme se svojí partnerkou v této roli lépe 
a lépe.

Víte, já bych je fakt chtěl všechny naučit tančit. S tím jsem tam 
šel, ale už jsem taky pochopil, že každý pár je jiný, každý je jinak 
zdatný. Jsou tam páry, kterým tanec není cizí a vědí co a jak, ale 
taky tam jsou páry, kteří mají s tancem první setkání.  O to je to 
těžší mezi nimi bilancovat a podávat ty informace tak, abychom 
někomu tanec neznepříjemnili nebo aby se nenudili. Já osobně 
se na každou neděli moc těším. Každý pár má můj obdiv, protože 
propotit košili, to chce kuráž, chuť a píli. A tu všichni mají a ještě 
k tomu všemu mají úsměvy na tvářích, jsou vtipní a milí. Oni jsou 
tvůrci báječné atmosféry, kterou s nimi sdílím. Budu rád, když 
s ukončením těchto kurzů si budou moci říci "nelitujeme"  nebo 
"stálo to za to"."

Teď si jenom přeji, aby se všechno s ohledem na vyvíjející si-
tuaci nezavřelo a my mohli pokračovat. Tím všem přeji pevné 
zdraví.

Michal Petrů, tanečník
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Naši hoteloví hosté rádi navštěvují rychnovské Muzeum hraček, 
které sídlí v budově staré radnice na Starém náměstí. Jsou zde 
k vidění historické velmi staré hračky, ale také hračky, u kterých 
si vzpomeneme na své dětství.  Toto muzeum má také velmi ob-
líbenou expozici věnovanou významné české autorce kuchařek 
– paní Magdaleně Dobromile Rettigové a její kuchyni.  V této bu-
dově staré radnice  žila rodina Rettigova po několik let, Magdale-
na zde mimo jiné psala své kuchařky a za  nedlouho si budeme 
připomínat 200 let od příchodu Rettigů do Rychnova nad Kněž-
nou.  Její slavnou dcerou byla Jindříška, operní pěvkyně, která se 
svým sopránem měla roli Lidušky na premiéře hry Fidlovačka ve 
Stavovském divadle v Praze.

 V rámci dobré spolupráce nám paní Pecháčková, která provo-
zuje Muzeum hraček, zapůjčila exponáty tehdejší kuchyně z doby 
paní Rettigové a jimi ozdobila vstup do naší restaurace, která 
nese jméno právě naší slavné rychnovské kuchařky Magdaleny 
Dobromily Rettigové. Srdečně Vás všechny zveme do naší restau-
race a také do muzea hraček.

Bližší informace o muzeu hraček najdete na www.muzeumhra-
cek-rk.cz a navštívit jej můžete po telefonické domluvě s paní Pe-
cháčkovou v podstatě celoročně.

INSTALACE 
MUZEA 
HRAČEK 
VE STYLU 
MAGDALENY 
DOBROMILY 
RETTIGOVÉ 
NA 
STUDÁNCE

ZAMYKÁNÍ 
LESA 
VČELNÉHO
Sobotní odpoledne 9. října v lese Včel-
ném bylo víc než živé. Parkoviště i les se 
plnily nad očekávání rychle a hodně. Pro 
rodiče s dětmi tu byla připravena stezka 
s úkoly, tajenkou a pohádkou. Cestou si 
účastníci vyzkoušeli, co dělají lesní zví-
řátka v létě a dozvěděli se, jak se chystají 
na zimu.

Pohádka O medvědu Peciválovi je provázela celou cestu, ale 
měla otevřený konec. Těšíme se, že se najdou spisovatelé, kteří 
jej vymyslí a zašlou na Studánku. 

Ta nejzajímavější ukončení budou zveřejněna v časopise MA-
TRIX Info. Otevřená je i odpověď na tajenku. Jestli jste ji vyluštili, 
víte, co počítat. Kdo měl ještě sílu, mohl si se Spartan týmem vy-
zkoušet jejich překážky nebo se podívat, jak je zdolávají zkušení 
borci.

Během bubenické dílny měl každý možnost vyřádit se s palič-
kami u  bubnů různé velikosti, zazpívat si, zatančit a nebo si jen 
užít sledování.

Doufáme, že jste si chladné, ale slunečné odpoledne v lese uži-
li a přišli domů příjemně unavení.
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POLÉVKA

DEZERT

150 g   KRŮTÍ ROLÁDA SE STAROČESKÝM HOUBOVÝM KUBOU   1, 7, 9

150 g   KAPŘÍ HRANOLKY, BRAMBOROVÝ SALÁT S ČERVENOU ŘEPOU    

                           1, 3, 7, 8

150 g   PEČENÉ KACHNÍ PRSO NA TYMIÁNU SE ŠVESTKOVOU OMÁČKOU 

                           A  BRAMBOROVÝMI ŠULÁNKY  1, 3, 7, 9

169 Kč

188 Kč

255 Kč

0,2 l   ZELNÁ POLÉVKA S KLOBÁSOU A ŠVESTKOU  1, 7, 9 65 Kč

80 g   MEDOVÝ ŘEZ PŘELITÝ MEDEM   1, 3, 7, 8 55 Kč

HLAVNÍ CHOD

www.hotelstudanka.cz

Hotel Studánka, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: + 420 494 389 200, email: recepce@hotelstudanka.cz, GPS: 50.1684647N, 16.3197994E

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ!

ADVENTNÍ MENU
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Hotel Studánka… 
kouzelné letovisko 
s lázeňskou tradicí.
Kdo ještě nebyl v pohádce, měl by se vypravit na  
Studánku. Původně městské lázně, dnes letovisko  
s hotelem, wellness, restauracemi a nádhernou 
přírodou, lákají k návštěvě hosty z blízka i daleka. 
Kousek od Rychnova nad Kněžnou najdou kouzel-
né místo stvořené k odpočinku, sportování, zába-
vě i příjemnému nicnedělání. Vítejte v Letovisku 
Studánka.

Krásnou kapličku naleznete u Hotelu Studánka. Její styl
dodáva hotelu a okolí úžasnou atmosféru. Všude kolem je 
kouzelný les a s kaplí souznívá v dokonalé harmonii. Opravdu 
stojí za to takové místo navštívit. 





NA ZAČÁTKU BYLY DVĚ DŘEVĚNÉ 
VANY

Historie Studánky sahá až na konec 17. století. 
Tehdy byly u místních pramenů léčivé vody založe-
ny lázně. Přestože šlo o zařízení velmi skromné (čí-
tající dvě dřevěné vany a ohřívací mechanismus), 

lidé je doslova milovali. Před polovinou 18. století 
nad mini vystavěli kapličku Panny Marie, později 
u lázní zřídili malou lesní hospodu. V 70. letech 20. 
století přibyl hotel s několika pokoji. V jeho spo-
lečenském sále Rudolfa Rokla se konaly slavnosti 
všeho druhu. Studánka se stala symbolem zdraví, 
prostorem k setkávání, centrem společenského 
a kulturního života. Díky úžasnému okolí a léčivé 
vodě ji navštěvovala řada významných osobností.

ZNOVUOTEVŘENÉ LETOVISKO 
JE MÍSTEM PRO KAŽDÉHO

Dávnou slávu letoviska vzkřísila společnost MA-
TRIX, která se v roce 2006 chopila rozsáhlé rekon-
strukce hotelu. Letovisko Studánka tak mohlo být 
na podzim roku 2010 znovu otevřeno.

Čtyřhvězdičkový hotel dnes navazuje na lázeň-
skou tradici. Rodinnou atmosféru, širokou nabídku 
služeb a skvělou gastronomii si oblíbili hosté všech 
věkových kategorií a nároků. Jednotlivé apartmány 
reflektují oblíbené legendy tamního kraje, ubyto-
vat se tak lze třeba U vodníka, v Říši baječin nebo 
v apartmá U koček. Kdo chce relaxovat, může za-
vítat do moderně vybaveného wellness. Nechybí 
v něm vířivky, bazény a sauny, připraveny jsou ma-
sáže, kosmetika i pedikúra.

Samozřejmostí je hotelová restaurace nabízejí-
cí to nejlepší z kuchařky rychnovské rodačky Mag-
daleny Dobromily Rettigové. Milovníci sladkostí 
neodolají návštěvě cukrárny a k chuti jim přijdou 
Studánecká kolečka – speciální zákusek podle his-
torické receptury. K osvěžení se nejlépe hodí místní 



pramenitá minerální voda. Ale na Studánce myslí 
samozřejmě také na vinaře, pivaře nebo příznivce 
domácích ovocných limonád.

Lesopark, kterým je Letovisko Studánka obklo-
peno, poskytuje dostatek příležitostí k aktivnímu 
trávení volného času. Návštěvníci si mohou půjčit 
kola, koloběžky, náčiní na míčové sporty nebo mi-
nigolf. Kdo touží poznat okolní krajinu, vyrazí na 
Podorlickou pivní cyklostezku (nejdelší svého dru-
hu v republice) nebo blízké zámky, historické pev-
nosti a rozhledny.

PRVNÍCH DESET LET  
VE ZNAMENÍ RADOSTI

Kouzelné Letovisko Studánka má za sebou první 
dekádu novodobé historie. Jeho ředitel Petr Čer-
mák o skvělé budoucnosti nepochybuje. „Studán-
ka má neuvěřitelnou atmosféru. Genius loci tohoto 
místa je nepopiratelný. Nová přátelství, první pro-
tančené a propité noci, první polibky, velké životní 
kroky… To vše umocňuje sílu tohoto místa,“ říká 
zkušený manažer, kromě jiného držitel ocenění Ho-
teliér roku 2019.

Jak vzpomíná na slavnostní otevření, které se 
uskutečnilo 10. října 2020? „Byly to mrazivé, ale slu-
nečné dny, které se mi vryly do paměti.  Všichni mi 
říkali, ať se připravím na opravdu velkou akci, pro-
tože místní Studánku milují. Vysokou účast jsem 
tedy očekával, ale když jsem viděl ty davy, nevěřil 
jsem vlastním očím. Místní pamětníci mi vyprávěli 
své příběhy spojené se Studánkou – jak to zde vy-
padalo za první republiky a jak sem chodili do ta-
nečních. O to víc jsem si místo zamiloval.“

Je jisté, že Letovisko Studánka má dobře na-
šlápnuto. Lidskost, s jakou je vedeno, historická 
kontinuita a důraz na každý detail, to jsou atributy, 
které hosté vždy ocení. Vždyť pro hotel není větší 
pocty, než když se do něj lidé rádi vracejí!

TV kuchařka 
a Hotel Studánka
Východočeská televize V1 připravila pro předvánoční čas 
první sérii pořadu o vaření, která má 15 dílů. Hotel Stu-
dánka  se stal generálním partnerem projektu. Natáčení 
probíhalo v prostorách hotelu a to jak přímo v hotelové 
kuchyni, tak i ve vinárně.

Všemi pěti díly nás provedl kuchař Petr Matoušek, který po-
stupně připravil vynikající jídla z produktů Farmy Třebešov. 

Těšit se tak můžete na srnčí kýtu na smetaně s houskovým 
knedlíkem, bažanta na víně se šťouchaným bramborem, peče-
ný kančí krk se šípkovým přelivem a bramborovými kroketami 
plněnými rozdušenou slaninou, dančí steak provoněný rozma-
rýnem, pečenou bramboru v alobalu se slaninou a cibulkou, 
doplněné zeleným chřestem baleným v prosciuttu a jako po-
slední na jelení hřbet v ořechové krustě s celerovo-jablečným 
pyré a redukcí z červeného vína.

Jednotlivé díly můžete sledovat na TV1. Pokud si chcete 
podle těchto receptů uvařit jednotlivá jídla sami doma, suro-
viny si můžete zakoupit na prodejně Farmy Třebešov nebo na 
jejím e-shopu. A pokud si chcete užít gurmánský zážitek bez 
práce, navštivte Hotel Studánka a její vyhlášenou restauraci 
Magdaleny Dobromily Rettigové.

Přejeme vám dobrou chuť!
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Již v červnovém vydání MATRIX Info jsme čtenáře informo-
vali, že jsme spustili novou službu CNC obrábění v nabídce 
Dřevocentrum CZ. Tato technologie Hundegger K2i  byla 
instalována do nově postavené haly v prodejním areálu 
v Medlešicích u Chrudimi.

Vysoká preciznost a kvalita plně automatického obráběcího 
centra od firmy Hundegger zvyšuje ekonomickou efektivnost 
a konkurenceschopnost každého dřevařského provozu, od ma-
lých až po velké. Systém K2i nabízí racionální a výkonné řešení 
pro opracování masivního dřeva se zachováním nejvyšší ekono-
mičnosti. K2i je vyvinuta pro všechny oblasti a opracování, od 
zimních zahrad s malými průřezy 20 x 50 mm po lepené vazníky 
a masivní prvky s rozměry 1 250 x 300 mm až do délky 13 m.

Takto dodaná sestava připravených konstrukčních prvků vý-
razně 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 pro-
dukce MATRIX a.s.

V relativně krátké době se nám podařilo získat zakázky do vý-
roby, z nichž dnes vybíráme komplikovanou vazbu na střeše ro-
dinného domu instalovanou v říjnu v Dříteči u Pardubic. Zajíma-
vostí na této zakázce je její náročnost nejenom osazením střechy 
na nepravidelném půdorysu ale také různé sklony jednotlivých 
ploch. 

Aktuálně ve výrobě zpracováváme zakázku zastřešení věže 
kostela ve Stojicích u Heřmanova Městce z profilů dimenze až 200 
x 250 mm se kterou se Vám pochlubíme v příštím vydání.

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

PRVNÍ REFERENCE CNC OBRÁBĚNÍ 
V DŘEVOCENTRUM CZ
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Na úplném 
začátku bylo…
dřevo
Voňavý, krásný a do poslední třísky využitelný pří-
rodní materiál učaroval nejednomu umělci. Stejně, 
jako se na dřevo dívají sochař nebo básník, obdi-
vují jeho možnosti tesař i stavebník. Dřevo stojí na  
začátku mnoha příběhů. Ten, který od roku 1991 
píše společnost MATRIX, nevyjímaje.
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Dřevo je komodita, se kterou se potkává většina 
divizí třebešovského holdingu. Pro divizi WOOD je 
jeho zpracování každodenním chlebem. Ve WIN-
DOWS z něj vyrábějí špičková okna, DŘEVOCEN-
TRUM CZ díky němu prodává stovky poctivých 
výrobků, v HOTELU STUDÁNKA je neodmyslitelnou 
součástí stylových interiérů. A FARMA TŘEBEŠOV? 
Zvěř, kterou zpracovává, by se bez hustých lesů ne-
obešla. Silný vztah k přírodě a jejím darům je pod 
Orlickými horami víc než zřetelný. Není divu, že se 
dřevem pracuje MATRIX naprosto komplexně.

„Je to doslova uzavřený kruh. Troufám si říct, že 
žádný strom, který projde společností MATRIX, ne-
byl pokácen zbytečně,“ míní Libor Burian, generál-
ní ředitel skupiny firem. Ta ročně zpracuje 100 000 
kubíků dřeva. Výsledkem jsou produkty, které znají 
lidé nejen v České republice.

Ale pěkně popořádku. Zaměstnanecky nejpo-
četnější divize MATRIX WOOD provozuje Pilu Třebe-
šov zpracovávající především modřínovou, ale také 
smrkovou, borovou nebo dubovou kulatinu. Díky 
nejmodernějšímu strojovému vybavení dodává 
svým zákazníkům (včetně dalších divizí holdingu) 
stavební a truhlářské řezivo i hoblovaný materiál. 
Disponuje velkokapacitní sušárnou a impregnační 
vanou, takže nabízí materiál výborné kvality a vše-
stranného využití. Kůra, která na pile vzniká jako 
vedlejší produkt, je dále zpracovávána a prodávána 
coby oblíbený mulč. Z pilin vznikají brikety, stejně 
tak své využití nachází štěpka – čistá v papírenském 
průmyslu, takzvaně špinavá při vyhřívání domovů 
a pracovišť. Logo MATRIX WOOD najdete také na 
štaflích, žebřících, špalíkové dlažbě, parketových 
vlysech a podobně.



Část produkce třebešovské pily je určena pro 
MATRIX WINDOWS, divizi vyrábějící (kromě plasto-
vých a hliníkových) dřevěná okna s velkou typovou 
i atypovou variabilitou. Zákazníci si mohou vybrat 
okna ze smrku, dubu, modřínu nebo meranti, dále 
s dvojsklem, trojsklem a kvalitním třívrstvým či čtyř-
vrstvým profilem. Značný důraz kladou pracovníci 
na povrchovou úpravu vysokotlakým nástřikem, 
odolnou a v řadě barevných odstínů.

Synergický efekt všech divizí dokazuje spoluprá-
ce s patnácti prodejnami DŘEVOCENTRUM CZ, kte-
ré nabízejí produkty a služby truhlářům, tesařům 
i drobným kutilům po celé České republice.

Půvab tradičního materiálu obdivují hosté Leto-
viska Studánka položeného uprostřed Přírodního 
parku Včelný. Kdo se vypraví proti proudu tamního 
potůčku, narazí na nespočet dřevěných mlýnků a 
řadu dřevořezeb pohádkových bytostí i zvířat. Ti, 
co se rozhodnou navštívit HOTEL STUDÁNKA, který 
společnost MATRIX zrekonstruovala a znovuote-
vřela, užasnou nad začleněním dřevěných prvků 
do jeho recepce, pokojů, společenských místností 
i třeba wellness centra. Stačí se jen dívat.

Tady by mohl příběh dřeva zpod Orlických hor 
končit. Ale protože vedení společnosti MATRIX je 
odjakživa vizionářské, hodlá ho posunout ještě dál. 
Právě v těchto měsících se rodí nový projekt. Bude 
se jmenovat MATRIX HOUSE a pozorný čtenář se jis-
tě dovtípí, kam třebešovské dřevo zamíří tentokrát.

Od doby, kdy se MATRIX začal zpracování dřeva 
systematicky věnovat, se změnilo mnohé. Co zů-
stává, je přírodní materiál, poctivé řemeslo a touha 
posouvat hranice možného.

DÁRKOVÝ

V HODNOTE
1 000, 2 000,  

3 000 A 5 000 KC

ESHOP.DREVOCENTRUM-AS.CZ

POUKAZ

ˇ

POUKAZ JE MOZNÉ UPLATNIT POUZE NA 
WWW.ESHOP-DREVOCENTRUM-AS.CZ

VÁNOCNÍ

Máte ve svém okolí kutila  
a nevíte co mu pořídit  

k Vánocům? 
Máme pro Vás řešení v podobě  
dárkového poukazu na nákup  

našeho sortimentu.

ˇ

ˇ

ˇ
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Uchovejme si 
historii, vzdělání 
a vizi.
„Kdykoli děkuji zaměstnancům za práci a úspěchy 
firmy, děkuji zároveň jejich rodinám. Protože fun-
gující rodina je základ společnosti a fungující spo-
lečnost základ obce,“ říká Libor Burian, generální 
ředitel a spoluzakladatel skupiny MATRIX, která 
dobře ví, kde má kořeny. Ryze česká firma část své-
ho úspěchu domovině vrací.

Libor Burian se často vrací k vizionářské knize Budujeme stát 
pro 40 milionů lidí. „Její autor, Jan Antonín Baťa, byl tvrdý  
k sobě i ostatním a předpokládal, že republika bude blahobyt-
ná, když využije synergie jednotlivých hospodářských odvětví. 
Když bude rozvíjet ekonomiku,“ podotýká s tím, že o součas-
nosti a budoucnosti země s přáteli často a dlouze diskutuje.





Čím je pro vás Česká republika?

Jsme standardním národem v srdci Evropy. Ne-
mám rád, když se říká, že jsme národem malým 
a nic neovlivníme. Není to pravda. Každý je tak 
velký, jak se cítí. Když se ohlédneme zpátky, máme 
být nač hrdí. Ne pyšní, ale přiměřeně hrdí.

Myslíte to tolik omílané „pivo, hokej, Baťa“?

Myslím pana Wichterleho, myslím tatrovku, 
Hanzelku a Zikmunda, české vynálezce a jejich 
patenty. Pak samozřejmě Karla IV., Jana Husa i 
Tomáše Baťu a T. G. Masaryka. Ale hrdí můžeme 
být i na myšlenky a um mnohem méně známých 
lidí. Těch, co každý den vytvářejí hodnoty, aniž by-
chom si jich nějak výrazněji všimli.

Zaměstnanci a podnikatelé?

Ano. Když vidíte pěknou, čistou, moderní fabriku 
s výrobním programem – to má hodnotu. Samot-
ná cihla ve zdi nemá hodnotu ani jedné koruny. 
Jenom myšlenka, kterou někdo přinese a dokáže 
ji využít, zajistit suroviny, energii a peníze, které ji 
zhmotní, ta hodnotu má. Proto si inteligentních 
a úspěšných lidí velmi vážím.

Vaše věta v úvodu dokládá, že se jimi dokážete 
obklopit.
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Jsem si dobře vědom, že úspěch společnosti 
MATRIX je úspěchem kolektivním. A že bez rodiny, 
zázemí a pohody se lze jen těžko obejít.

To je důvod, proč MATRIX tak často a v tako-
vém objemu podporuje sport, kulturu, spo-
lečenský život nejen v Třebešově, ale celé re-
publice?

Naše podnikatelská zásada je provádět ne 
kapitalismus rané soutěže, ale kapitalismus od-
povědný. Ten nás učí vracet část zisku zpátky do 
společnosti, ve které žijeme, do programů, které je 
potřeba rozvíjet. Jsme českou firmou, žijeme tady, 
ne z rent někde ve vile u oceánu. Máme tady děti, 
které chodí do škol. Tak přeci chceme, aby se nám 
všem žilo dobře.

Buďte prosím konkrétní.

Máme takový seznam… Ale není důležité, kolik 
a kam všude jsme peníze poslali nebo posíláme. 
Důležité je, že jsou užitečné. Pokud bych přeci jen 
měl něco uvést, pak třeba, že logo společnosti  
MATRIX mají na dresech hradečtí hokejis-
té a rychnovští fotbalisté. V Třebešově jsme 
pomáhali vybudovat chodníky, hospodu  
s kulturním sálem, a když obec odhalovala památ-
ník k 100 letům republiky, byli jsme významným 
donátorem. Právě teď vychází kniha europoslance 

Hynka Fajmona Británie po roce 1945, na kterou 
jsme přispěli.

Podílíte se taky na dokončení domku, ve kte-
rém bydlel T. G. Masaryk, vaše stopa je otisk-
nuta v Husitském centru Mistra Jana Husa. Váš 
vztah k historii je zřejmě velmi silný.

Víte, já mám rád příběhy silných osob-
ností. A to tihle pánové byli, spolu s mno-
ha dalšími, samozřejmě, třeba zmíněným  
Baťou, Karlem IV. a podobně. Když se řekne Jan 
Hus, vzpomenu si na jeho odvahu a odpor k falši. 
Jako reformátor předběhl svou dobu, a i když byl 
umlčen, otevřel cestu dalším. Masaryka obdivuji 
pro inteligenci, vzdělanost a odvahu, když na rui-
nách první světové války dokázal vybudovat čes-
koslovenský stát a uchránit nás před germanizací.

Co bychom si z odkazu výrazných českých 
osobností měli uchovat pro budoucnost?

Uchovejme si svou historii, uchovejme si kvali-
tu vzdělávání a akceschopnost. Abychom pokud 
možno stáli v řadách těch, co společnost posou-
vají dopředu, a nebyli pouhými spotřebiteli. Ucho-
vejme si optimismus, odpovědnost a vizi, cestu, 
kterou chceme jako země kráčet. Máme za sebou 
spoustu křižovatek, kdy jsme se uměli rozhodnout 
dobře. Inspirujme se.
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
V TŘEBEŠOVĚ

Již tradiční rybářské závody v Třebešově pořádané divizí 
Wood ve spolupráci s mysliveckou společností letos pro-
běhli 16.10.2021. Místem byl jako obvykle třebešovský ryb-
ník, pro místní známý jako koupaliště.

S rybařením se začalo v brzkých ranních hodinách. I přes zpo-
čátku značně sychravé počasí byla účast hojná. Všech 19 závod-
níků v tichosti vydrželo až do konce závodu, kdy se pruty vyta-
hovaly z vody v pravé poledne. Letos úlovků nebylo tolik, jako  
v předchozích ročnících, ale i tak se jednalo o slušné výsledky. Do 
statistiky závodu jsme si tak mohli připsat 64 úlovků s celkovou 
délkou 1512cm.

Vyhodnocení a předávání cen se ujal Ing. Ondřej Jäger, jako 
zástupce dřevařské divize Wood a za mysliveckou společnost 
MATRIX mu asistoval Pavel Grund. 

Z prvního místa měla jistě velkou radost paní Zděňka Hlouš-
ková, která si toto umístění právem se 7 kousky a 312cm zaslou-
žila. Na druhém místě skončil pan Jaromír Horák  s 18 úlovky  
a celkovou délkou 194cm. A jako třetí se umístil pan Petr Vlček se 
čtyřmi úlovky a 170cm. 

Počasí se v průběhu závodu umoudřilo a věřím, že si to všichni 
závodníci užili. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno občer-
stvení z ryb, které si sami nachytali a zvěřinové klobásy z produk-
ce Farmy Třebešov. 

Jistě i v nadcházejícím ročníku účast na těchto závodech ne-
poleví, společně si budeme moci opět zachytat a setkat se s na-
šimi kolegy. 

Petrův zdar 
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VÝLOV RYBNÍKA BĚDOVICE
Výlov rybníku v Oboře Bědovice se uskutečnil 28. října 2021, v Den vzniku samostatného československého státu. Výlovu se zúčastnili 
převážně členové Myslivecké společnosti MATRIX a kamarádi, kteří se účastní loveckých akcí. Výlov rybníka se uskutečnil ve dvouletém 
cyklu, kdy osádka ryb byla nasazena na podzim 2019 a na jaře 2020. Dominantní rybou byl kapr, dále pak amur a štika.
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LOVECKÁ SEZÓNA 2021 
MYSLIVECKÉ SPOLEČNOSTI MATRIX

Lov se uskutečnil jako první naháňka v tomto roce dne 11. 
listopadu 2021. Samotný lov probíhal tak, že lovci lovili z vy-
výšených loveckých pozic (štont) a honci systematicky pro-
cházeli oboru, aby zvěř byla v pohybu a mohla být za přísných 
bezpečnostních pravidel lovena. Lovu se zúčastnilo 16 lovců  

a 30 honců. Výsledkem lovu bylo a na výřadu leželo 85 divočáků. 
Králem lovu byl vyhlášen pan Ing. Arnošt Buček, generální ředitel 
Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, který skolil 12 prasat na 
14 ran.
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V pátek 15.října v místní hospůdce děti po hasičském kroužku 
vyřezaly dýně a rozsvítily si je. Druhý den je rozmístily na tradič-
ním putování za pokladem do Slatinek - k nedaleké myslivecké 
chatě. Sešla se zhruba pětina všech obyvatel Třebešova, starší 
děti umístily úkoly, pojmenovávaly cestou dýně a schovaly po-
klad. Mladší děti s rodiči cestou plnily úkoly a vymýšlely k dýním 
příběhy. Pak našly poklad, opekli jsme párky, poseděli, ozdobili 

se svítícími kroužky a po svítýlkách v dýních se po setmění vrátili 
zpět. Jen díky bezvětrnému počasí jsme si pouštění draků museli 
nechat na jindy.

Putování bylo již po patnácté, chodíme každoročně s výjimkou 
loňského roku. Na shledanou opět příští rok.

19. listopadu 2021 ve společnosti MATRIX proběhla konfe-
rence Zelený úděl a my!

Konference se zůčastnil jako přednášející Mgr. Hynek Fajmon, 
jednatel B&P Research s.r.o. a doc. Ing. Roman Fojtík Ph.D. z ČZU 
Fakulty lesnické a dřevařské Praha. Konference byla zaměřena 
na klimatický zákon EU a jeho vliv na hospodaření jednotlivých 
členských států a také na otázky ohledně cen energií a potravin.

PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM
DO SLATINEK

KONFERENCE
GREEN DEAL
V MATRIXU
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V minulých týdnech bylo na Farmě Třebešov veselo. Narozeniny oslavily hned tři pracovnice zvěřinového závodu a to  
Irena Tomasová, Blanka Hlaváčková a Eva Hejnová. 

Všem přejeme hodně zdraví, životních i pracovních úspěchů a pohodové vánoční svátky.

OSLAVENCI JSOU VŠUDE!

NARODILI SE
AUTOMOTIVE 
Jiřímu Dohnalovi a přítelkyni Alici se narodila dcera Stella

SPRÁVA 
Ing. Janu Štěpánkovi a manželce se narodila dcera Melinda

Všem rodinám přejeme pevné zdraví a hodně radosti.
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V listopadu oslavil své narozeniny Josef Krynek z Autocentra MATRIX v Lipo-
vce. Hodně zdarví, spokojenosti jak v pracovním tak hlavně v soukromém 
životě mu osobně poblahopřál generální ředitel společnosti Ing. Libor Buri-
an a prokurista Ing. Jakub Kaloč.

Gratulujeme!

Ekumenická bohoslužba v katedrále sv. Víta na Pražském hradě se kona-
la v předvečer svátku založení Československé republiky 27. října 2021 na 
oslavu české státnosti. Následně bylo připraveno v Arcibiskupském paláci  
v Praze pod autoritou arcibiskupa pražského a kardinála českého Dominika 
Duky přátelské setkání. Tohoto setkání se zúčastnil Ing. Burian s rodinou  
a vedoucí nákupu kulatiny pan Martin Hájek.

V pondělí 29. listopadu 2021 pražský arcibiskup kardinál Dominik 
Duka OP sloužil ve svatovítské katedrále od 18.00 hodin rekviem za 
Karla IV. Při této příležitosti se Ing. Libor Burian s manželkou Danie-
lou osobně setkali s kardinálem Dominikem Dukou.

EKUMENICKÁ 
BOHOSLUŽBA V 

KATEDRÁLE SV. VÍTA NA 
PRAŽSKÉM HRADĚ 

REKVIEM ZA  
KARLA IV. 

V KATEDRÁLE  
SV. VÍTA

NAROZENINY 
V AUTOCENTRU MATRIX 

V LIPOVCE
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V roce 2018 přijala Farma Třebešov s.r.o. důležité rozhodnutí o svém dlouhodobém strategic-
kém rozvoji. Předsevzali jsme si věnovat úsilí a investice v dalších letech do bývalých země-

dělských středisek zemědělského družstva Vrcha. V létě roku 2019 byla podepsána kupní 
smlouva a tím bylo započato naplnění této investiční strategie, s cílem znovuobnovit 

dávnou slávu těchto středisek a navázat tak na poctivou práci našich předků v této 
krásné, zemědělské krajině. 

Všechna střediska (ať už to bylo Lično, Uhřínovice u Voděrad, Vojenice, Nová Ves atd.) 
jsme převzali v žalostném stavu. Nejen zub času, ale také hospodaření v posledních le-

tech, po kterém zůstala střediska opuštěná a vybydlená, se na těchto místech a s tím 
souvisejících polích výrazně podepsal. Jedním ze středisek, na které jsme upřeli 

svou investiční pozornost, bylo středisko v Uhřínovicích u Voděrad.

ZEMĚDĚLSKÉ STŘEDISKO 
UHŘÍNOVICE
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Po nezbytném komplexním úklidu a vyklizení celého střediska 
jsme zahájili rekonstrukci posklizňové haly, kterou jsme slavnost-
ně otevřeli v červenci 2020. Posklizňová hala s podlahovou plo-
chou téměř 1 tis. m2 a kapacitou přes 3,5 tisíce tun uskladněné 
komodity tak byla prvním využitelným celkem v tomto středisku. 
Pro žně roku 2020 již byla tato hala plně využita společně s pro-
vzdušňovacími ventilátory, osazenými nejmodernějšími tlumiči 
hluku pro maximální komfort.

Opět také ožily prostory, které byly v minulosti nedílnou sou-
částí každého zemědělského střediska - dílny. Po kompletní re-
konstrukci, která proběhla na přelomu let 2020 a 2021, mohou 
dnes naši agronomové a technici využívat 4 prostorné dílny  
o celkové podlahové ploše více než 400 m2.

Na jaře roku 2021 byla na půdorysu bývalých skladů a dojírny 
vystavěna Multifunkční skladovací hala, která je rozdělena na tři 
celky s celkovou skladovací plochou více než 1,2 tis m2 a kapaci-
tou 5 tisíc tun uskladněné komodity.

Souběžně s výstavou multifukční haly proběhla v červnu 2021 
instalace silniční mostové váhy SCALEX o rozměrech 18 x 3 met-
ry se zatížením až 60 tun. Váha je osazena nadstandardně osmi 
tenzometrickými snímači s vysokou přesností, certifikací a úřed-
ním ověřením. Získali jsme tak vlastní možnost certifikovaného 
vážení a kontroly přijatých i vydaných komodit. Váha je dálkově 
ovládána z PC umístěného v kanceláři, kde lze zároveň prová-
dět a v databázi uchovávat kompletní evidenci pohybu komodit  
a dalšího materiálu, včetně tisku vážních lístků atp.

Naši zaměstnanci se již nyní mohou těšit na zcela nové, re-
prezentativní administrativní prostory, které pro ně jsou v Uhří-
novících připraveny. Na místě bývalých kanceláří vzniklo v le-
tošním roce administrativní centrum s kancelářemi, zasedacími 
místnostmi, kuchyňkami, šatnou a dalším zázemím pro naše 
zaměstnance. Věříme, že jsme tím vytvořili kvalitní zázemí, ve kte-
rém se budou všichni cítit skvěle! Také nás těší podpora a zájem 

místních obyvatel. V souvislosti s naší aktivitou v Uhřínovicích 
byla již vytvořena 2 nová pracovní místa, která byla obratem ob-
sazena místními obyvateli. Jsme za tuto spolupráci rádi, protože 
chceme podporovat život v obci a jejím okolí. 

Naše investice míří nejen do nemovitých statků, ale také do 
nového, profesionálního vybavení pro obhospodařování půdy.  
V poslední době tak byl například pořízen radličkový podmítač, 
ke kterému v roce 2021 přibyl do výbavy našich zaměstnanců ta-
lířový podmítač. V plánu již nyní máme další investice, které za-
jistí profesionální péči o obhospodařovanou půdu. I díky těmto 
investicím se k námi obdělávané půdě můžeme chovat hospo-
dárně, s úctou a v čase ji zhodnocovat.

V říjnu tohoto roku jsme zahájili práce na výstavbě moderní 
posklizňové linky. Tato bude stát v místě bývalého kravína (který 
již svým uspořádáním ani stavebně-technickým stavem neodpo-
vídal požadavkům současné doby) a poskytne možnost komplex-
ní práce se zemědělskými komoditami od jejich příjmu přes čiš-
tění, sušení, dlouhodobé skladování v silech o celkové kapacitě 
přesahující 8000 tun až po výdej. S koncem roku budou ukončeny 
zemní přípravné práce včetně pilotáže. Dále budou pokračovat 
stavební práce a v prvním pololetí nadcházejícího roku budou 
na místo usazovány technologie s cílem dokončení první etapy 
výstavby do žní 2022. Generálním dodavatelem této stavby byla 
na základě výběrového řízení vybrána společnost Agroing Brno 
s.r.o., zabývající se skladováním a posklizňovou úpravou plodin 
a s tím související projekcí i realizací již od roku 1990. Přípravné 
a kompletní stavební práce byly svěřeny do rukou stavební spo-
lečnosti Průmstav Náchod s.r.o., se kterou máme velmi dobré 
zkušenosti již z mnoha předchozích projektů. Přejme jim, aby se 
společné dílo vydařilo a společnost Farma Třebešov s.r.o. se tou-
to investicí posunula ve svých aktivitách a nabízených službách  
o významný krok dopředu.

Ing. Martin Bárta, projektový manager
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Farma Třebešov s.r.o.
Třebešov č.p. 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

E: info@farmatrebesov.cz, T: +420 778 438 043

To nejlepší z Orlických hor

Vánoční poukazy a balíčky
Farmy Třebešov opět v prodeji!

POUKAZ

2 000 Kč
Dárkový poukaz lze využít při nákupu libovolného 

zboží na www.farmatrebesov.cz 

nebo na prodejně Farmy Třebešov.

Platnost poukazu do: 31.12.2021

Kód poukázky: viz. zadní strana    

na nákup zvěřiny a uzeniny v hodnotě

POUKAZ

1 000 Kč

Dárkový poukaz lze
 využít p

ři nákupu libovolného 

zboží na www.farmatrebesov.cz 

nebo na prodejně Farmy Třebešov.

Platnost poukazu do: 31.12
.2021

Kód poukázky: viz. z
adní strana    

na nákup zvěřiny a uzeniny v hodnotě

POUKAZ
500 Kč
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Vyberte si z již připravených 
balíčků v hodnotách  

300, 575  a 1 100 Kč nebo 
udělejte svým blízkým radost  

dárkovým poukazem 
500, 1 000 nebo 2 000 Kč.

575,-
•		1	ks	zvěřinový	 
salám	„fořt
•		hrubozrnná	paštika	 

- 0,300 kg
•		1	balení	-	zvěřinová	

klobása „šunková“
•		1	balení	-	zvěřinová	
klobása	„třebešovská	
pikantní“

Dárkový 
balíček 
„XL“

•		1	balení	-	zvěřinová	klobása	„Lucinka“
•		jemná	paštika	-	0,300	kg
•		divočák	ve	vlastní	šťávě	-	0,300	kg

300,-

Dárkový 
balíček 
„M“

Dárkový balíček „XXL“
•		1	ks	dřevěné	prkénko	 
s	nápisem	MATRIX
•		1	balení	-	zvěřinová	 

klobása „šunková“
•		1	balení	-	zvěřinová	 
klobása	„třebešovská	
pikatní“
•		1	ks	zvěřinový	salám	 
„uherský	dvanácterák“

•		1	ks	zvěřinový	salám	„fořt“
•		hrubozrnná	paštika	se	 
zvěřinou	-	0,300	kg
•		divočák	ve	vlastní	šťávě	 

- 0,300 kg
•		jemná	paštika	se	zvěřinou	 
a	brusinkou	-	0,150	kg
•		jemná	paštika	se	zvěřinou	 
a	švestkou	-	0,150	kg

1 100,-
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Když tě 
ta farma baví, 
tak ti ji předám.
O přírodu a její zákonitosti se zajímal odmala,  
v sedmnácti pomáhal při žních, ve dvaceti převzal 
firmu. Teď jsou za Liborem Burianem ml. bakalářské 
zkoušky. FARMA TŘEBEŠOV se pod jeho vedením 
rozrůstá a plánů přibývá. Potomkům ji chce předat 
jako tradiční prosperující český podnik.

Libor Burian ml.  
má řadu snů. Jednou by chtěl, stejně jako táta, ulovit medvěda. 
Rodina ho přivedla taky k hudbě. Na borlici troubí fanfáry  
a hlaholy během lovů, rád si zahraje filmovou nebo bigban-
dovou muziku na trubku. Čím se řídí? „Nedat na první dojem,“ 
odpovídá.





Jak se to seběhlo, že nás vítá tak mladý maji-
tel?

Není na tom nic nelogického, i když rodiče měli 
o mé budoucnosti zprvu jiné představy. Táta, zakla-
datel společnosti MATRIX, mě viděl spíš jako eko-
noma rodinného podniku. Už když jsem chodil na 
základní školu, bavili jsme se, kterým směrem se 
vydám. Já ale trval na přírodovědném zaměření tak 
dlouho, až naši řekli: Dobře, běž. V Trutnově jsem si 
při studiu lesnictví udělal řidičský průkaz na traktor 
a bylo vymalováno.

To stačilo?

Začal jsem jezdit na žně a dělat práci, co mě baví. 
Po maturitě jsme se bavili, co dál. Tehdy táta pro-
hlásil: Když tě ta farma baví, tak ti ji předám, abys 
měl závazek a dokázal se o něco postarat. Mně bylo 
dvacet, FARMA TŘEBEŠOV existovala tři roky. Byl to 
velký úkol, ale taky radost a očekávání. Současně 
s jejím řízením navíc studuji Českou zemědělskou 
univerzitu v Praze.

Řekněte nám o FARMĚ TŘEBEŠOV něco víc.

Zabýváme se rostlinnou výrobou a provozu-
jeme zvěřinový závod. Zaměstnáváme 8 stálých 
pracovníků, v lovecké sezoně a při žních si na-
jímáme výpomoc. Momentálně hospodaříme 
na 820 hektarech, sklízíme ječmen jarní neboli 
sladovnický, řepku olejnou, sóju, pšenici ozi-
mou a kukuřici. Máme i louky. O půdu se stará-
me tradičním způsobem, tak, aby prosperovala  
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a udržela nebo zvýšila si svou kvalitu. Vážíme si jí 
a víme, že o ni musíme pečovat.

Čemu se věnuje zvěřinový závod?

Ten vznikl vlastně jako hobby. Jsme v rodině 
myslivci, takže mí předchůdci vybudovali prostory 
ke zpracování masa, které jsme už značně rozšířili, 
a přibyla prodejna. Před pandemií jsme zpracová-
vali přes 90 tun zvěřiny ročně. Nejčastěji šlo o spár-
katou zvěř, tedy srnčí, jelení, daňčí, kančí. Našimi 
dodavateli je více než čtyřicítka mysliveckých sdru-
žení a spolků převážně z Hradecka a Pardubicka. 
Produkty putují třeba do prodejen Terno, Makro 
a navázali jsme spolupráci s online supermarketem 
Košík. A abych nezapomněl, naše maso si objedná-
vají významné pražské restaurace a hotely. I Praž-
ský hrad a Arcibiskupský palác.

Jaký je váš osobní vztah k myslivosti?

Já jsem v lese vyrostl! Lásku k myslivosti ve mně 
probudili táta s dědou. Chodili jsme koukat na pře-
hlídky trofejí, přírodovědecké akce, brali mě k přikr-
mování zvěře, na čekanou, později i na lov. Ale ten 
není hlavní náplní nebo cílem myslivce. Má pravi-
dla. Není to tak, že vidím na louce srnce a střelím 
ho.

Trofeje vás nelákají?

Samozřejmě že ano. Nemusí být význačné, me-
dailové. Radost mi udělá, když se o jakékoli trofeji 
můžu pobavit s kolegy myslivci a sdílet společné 

nadšení. Pár dobrých trofejí už ale taky mám. Baví 
mě zároveň myslivecká kynologie. V myslivosti pla-
tí, že myslivec bez psa je poloviční myslivec.

Vraťme se z lesa na farmu. Jaké změny ji čekají?

Právě teď rekonstruujeme bývalé zemědělské 
středisko v nedalekých Uhřínovicích. Koupili jsme 
zanedbaný areál, hodláme ho zmodernizovat 
a přesunout do něj z Třebešova celou rostlinnou 
výrobu.

Vedete tým lidí, rozhodujete o změnách. Co 
vám dělá radost?

Dobrý kolektiv, který máme. Všichni si rozumí-
me, známe se, lidi jsou ochotní a nevadí jim, když si 
o víkendu kvůli práci zavoláme. Vycházíme si vstříc. 
To je ostatně filozofie celé skupiny MATRIX – poma-
lu, část po části, firmy zvelebovat a zvětšovat.

Čím váš život rodinný byznys obohatil?

Být nejstarším synem majitele holdingu je zava-
zující a pokračovat v rodinné tradici bude náročné. 
Ale určitě pokračovat chci. Uvědomuji si, jak je dů-
ležité, nejen pro nás, ale i pro zaměstnance a ostat-
ně i region, abychom firmy udrželi, byli dobrými za-
městnavateli a spolehlivými partnery. Nejhorší, co 
se následovníkovi v rodinném byznysu může stát, 
je, že se mu majetek rozteče mezi prsty.
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Postup:

Očištěná bažantí stehna prošpikujeme 
nudličkami špeku, osolíme a vložíme do 
pekáčku vymazaného máslem. Přidáme 
nadrobno nakrájenou cibuli a kořenovou 
zeleninu. Pečeme v troubě za častého pod-
lévání horkou vodou a přelévání vypečenou 
šťávou. Měkké bažantí stehno vyjmeme  
a naporcujeme. Ze šťávy odstraníme koření, 
zeleninu rozmixujeme a pak k ní přidáme za-
kysanou smetanu a rybízovou marmeládu. 
Vrátíme ji do pekáče, vložíme porce bažanta 
a necháme dostatečně prohřát.Oloupané 
bramborové grenaile osmahneme na pře-
puštěném másle do zlatova a provoníme 
tymiánem,  to vše poté servírujeme teplé na 
talíř.

PEČENÁ 
BAŽANTÍ STEHNA

ZVĚŘINA Z FARMY TŘEBEŠOV V PODÁNÍ
ŠÉFKUCHAŘE HOTELU STUDÁNKA ****

Suroviny:

• 4 bažantí stehna 
• sůl
• 10 dkg špeku
• 1 mrkev
• 1 petržel
• 1 celer
• 1 cibule
•  2 lžíce másla
• 2 bobkové listy
• 6 kuliček nového koření
• 4 kuličky celého pepře
• tymián
• sůl
• 1 zakysaná smetana
• 4 lžíce rybízové marmelády
• 800 g Grenaille 

Svátečníinspirace
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Kančí krkovičku nakrájíme na menší kostky, 
osolíme, opepříme, přidáme najemno na-
krájenou cibuli, pomletý česnek (nebo čes-
nekovou pastu) a trochu kmínu a necháme  
v lednici do druhého dne marinovat.

Druhý den vyndáme maso z lednice, nechá-
me ho v klidu zahřát do pokojové teploty. 
Zapneme troubu na 165°C a po předehřátí 
do ní vložíme maso, lehce podlité vodou či 
vývarem, přiklopíme a pod pokličkou du-
síme cca 90 minut. Poté sundáme poličku  
a dopečeme výpečky na správnou barvu.

Knedlíky: 

Brambory uvaříme ve slupce, necháme vy-
chladnout, oloupeme a nastrouháme na-
drobno.Přidáme vejce a mouku, vypracuje-
me těsto - nemělo by se lepit na ruce. Z těsta 
vyválíme válečky a z těch pak odkrajujeme 
malé špalíčky. Špalíčky vhazujeme do oso-
lené vroucí vody a vyjímáme hned jak vypla-
vou na povrch.

Zelí:

Z hlávky zelí odloupneme vnější listy a roz-
krojíme ji napůl. Poloviny rozkrojíme znovu 
napůl a vyřízneme tuhé košťály. Takto upra-
veného zelí by mělo zbýt cca 1,5 kg. Zelí na-
krájíme na jemné nudličky. Cibuli nakrájíme 
najemno. V kastrolu na vyšším ohni rozehře-
jeme 60 g sádla, přidáme cibuli a necháme ji 
zpěnit. Přidáme kmín a za častého míchání 
cibuli orestujeme do světle zlatavé barvy. 
Přidáme zelí, zamícháme a stáhneme ho ke 
straně tak, aby bylo částečně vidět dno kast-
rolu. Na ně vsypeme cukr a krátce promíchá-
me v tuku. Jakmile se cukr začne zbarvovat 
dozlatova, smícháme ho důkladně se zelím. 
Přidáme sůl, zalijeme octem a důkladně 
promícháme. Přiklopíme pokličkou, oheň 
stáhneme na minimum a dusíme, dokud 
není zelí měkké. Během dušení zelí občas 
promícháme a opět přikryjeme pokličkou. 
Jakmile je zelí měkké, sundáme pokličku, 
zvýšíme oheň a za stálého míchání restu-
jeme zelí další 3 minuty. Stáhneme z ohně 
a vmícháme zbylé sádlo, které zelí dochutí  
a dodá mu lesk.

Poté vše servírujeme na talíř a zdobíme 
škvarky ze slaniny.

Maso:

• 1,5 kg kančí plece 
• 150 g česneku
• 150 g cibule 
• sůl
• pepř
• kmín

Těsto na bramborové špalíčky:

• 5 ks brambory větších
• 200 g hrubá mouka
• 2 ks vejce

Červené zelí :

• 1 hlávka červeného zelí (1,7 kg)
• 150 g oloupané cibule
• 80 g sádla
• 150 ml octa
• 150 g cukru krupice
• 1 kávová lžička kmínu
• 1 lžička soli

KANČÍ VÝPEČKY S OPEČENÝMI BRAMBOROVÝMI 
ŠPALÍČKY S ČERVENÝM ZELÍM A ŠKVARKY
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Cibuli a zeleninu nakrájejte a opečte na sádle dozlatova. Přidejte na kostičky na-
krájenou slaninu a počkejte, až zesklovatí. Pak přidejte divoké koření a jalovec. 
Do vzniklého základu dejte protlak, promíchejte, dodejte maso a víno, vše osolte a duste za 
občasného míchání, až maso změkne. Ze změklého másla, mouky a vajec připravte hladké 
těsto. Zabalte je do kuchyňské fólie a nechte v chladničce ztuhnout. K měkkému masu při-
dejte brusinky a povidla. Vše promíchejte, odstavte a nechte zchladnout. Těsto rozdělte na 
třetiny. Ze dvou třetin vyválejte plát a vyložte jím vymazanou koláčovou formu. Těsto pro-
píchejte a nechte 12 min předpéct v troubě vyhřáté na 180 °C. Pak naplňte koláč zchladlým 
ragú a překryjte ho pokličkou z těsta. Koláč dejte dopéct do trouby tak, aby poklička z těsta 
byla hezky zlatavá.

JELENÍ KOLÁČ S BRUSINKAMI A SUŠENÝMI 
ŠVESTKAMI
Suroviny:

• 500 g jeleního masa na guláš 
• 100 g slaniny
• 150 g cibule 
• 200 g kořenové zeleniny 
• sádlo (orestování ) 
• 60 g rajského protlaku
• 80 g švestkových povidel
• 60 g zavařených brusinek
• 150 ml červeného vína
• divoké koření 
• 5 kuliček jalovce 
• sůl

Na těsto:

• 500 g hladké mouky
• 160 g másla
• 2 velká vejce (L)
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Maso:

Maso odblaníme a nasekáme na malé kos-
tičky. Šalotku, kapary, listovou petrželku si 
nakrájíme najemno, přimícháme společně 
s aioli do masa. Dle potřeby přidáme sůl  
a pepř. Pomocí kulatého tvořítka vytvaru-
jeme tatarák na talíř a do středu umístíme 
křepelčí žloutek. K tataráku podáváme na 
sucho opečený chléb a salátek.

Aioli:

Do žloutku přidáme trošku dijonské hořčice 
a za stálého míchání zapracujeme rostlinný 
olej, přidáme sůl, pepř a šafrán dle chuti. 
Výsledkem by měla být jemná šafránová 
majonéza.

SEKANÝ 
TATARÁK 
Z DAŇKA

Suroviny:

• 50 g daňčí hřbet nebo kýta
• 5 g šalotka
• 5 g kapary
• 1 g petrželka listová
• 5 g cornichon - francouzské 

nakládané mini okurky
• sůl
• pepř 

Aioli (šafránová majonéze):

• 10g žloutky
• 50g rostlinný olej
• dijonská hořčice
• šafrán
• 1ks křepelčí vejce



Nová ŠKODA FABIA se pyšní unikátním designem, velkorysým prostorem a řadou 
vyspělých technologií, díky kterým bude každá vaše jízda ještě pohodlnější a bezpečnější. 
Stačí jen vyrazit!

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 5,0–6,0 l/100 km, 113,2–136,4 g/km

ilustrativní foto



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

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

NOVÁ ŠKODA

FABIA



Ing. Libor Burian, MBA 
generální ředitel

Martin Mandys
ředitel divize 

WOOD

Jaroslav Švarc
ředitel divize 
AUTOMOTIVE

Josef Krynek 
ředitel divize 

AUTOCENTRUM

Tomáš Hrábek 
ředitel divize 

WINDOWS

Bc. Petr Čermák 
ředitel 

hotelu Studánka

Bc. Libor Burian 
ředitel  

Farmy Třebešov

Ing. Martin Konvalina 
ředitel  

Dřevocentrum CZ

Zdeněk Kovárník
ředitel  

MATRIX Trade
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