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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
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Bělorusko. Země, kde vládne tvrdou 
rukou prezident Alexandr Lukašen-
ko. Perspektiva života tamních oby-
vatel, zvláště těch, kteří se režimu 
postaví, je malá.
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S námi dojedete dál… To je 
motto rychnovské společnosti 
MATRIX Autocentrum zaměře-
né nejen na prodej nových či 
ojetých automobilů Škoda.

16 CENÍM SI TOHO, ŽE JE MOJE 
PRÁCE RŮZNORODÁ

Ve společnosti MATRIX působí 
už více než deset let. 
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MONTÁŽ TERASY?  
S NOVÝMI POMOCNÍKY  
Z DŘEVOCENTRA CZ 
JE TO BRNKAČKA!

Nebude to dlouho trvat 
a co nevidět se venku 
začne probouzet jaro. 
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ŠEDIVÁČKŮV LONG 
 
Deštné v Orlických horách nás 
v sobotu přivítalo pořádnou 
sněhovou nadílkou.26

PŘIHLASTE SE 
NA TANEČNÍ KURZY  
VE STUDÁNCE!

Hotel Studánka pořádá již 
XI. ročník tanečních kurzů.
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Bělorusko. Země, kde vládne tvrdou rukou pre-
zident Alexandr Lukašenko. Perspektiva života 
tamních obyvatel, zvláště těch, kteří se režimu 
postaví, je malá. Přestože svou rodnou zemi 
milují, mnozí odcházejí do zahraničí s vidinou 
lepších zítřků, ekonomické a sociální stability  
i vyšší životní úrovně, než tomu bylo doma.

Manželé Valery a Iryna Simonovi původně žili  
v centrální části Běloruska, zhruba pětatřicet ki-
lometrů od hlavního města Minsk. V květnu roku 
2019 však za novým životem i lepšími možnostmi 
vyrazili do České republiky, když předtím asi rok 
čekali na povolení ke vstupu do nové vlasti. „Pro 
občany ‚třetích zemí‘ je to těžká zkouška,“ říká Va-
lery, který odjezd do cizí země nepovažoval za šok, 
ale opustit svou zemi bylo obtížné z jiných důvo-
dů, zejména rodinných.

„Doma jsme vyrůstali v běžných, normálních rodi-
nách. Rodiče byli zaměstnáni ve stavebnictví, kul-
tuře a zemědělství. Snažili se nám vytvořit šťastné 
dětství a umožnit dobré vzdělání. Dali nám prostě 
všechno, co mohli,“ vzpomíná Valery, který v Bělo-
rusku pracoval jako designér v reklamním týdení-
ku a měl také svou vlastní malou autoopravnu. Se 
svou budoucí ženou Irynou se potkali na Ukrajině. 

VALERY A IRYNA 
DOPUTOVALI  
Z BĚLORUSKA 
DO SPOLEČNOSTI 
MATRIX

„Bylo to v nemocnici. Onemocněl jsem a byl jsem 
tam poslán jako pilot vrtulníku z vojenského výcvi-
kového tábora. Moje budoucí žena tam zrovna v té 
době absolvovala stáž,“ uvádí. Po pěti letech zná-
mosti se vzali a žijí spolu už 30 let. „Tehdy jsem pra-
covala jako zdravotní sestra v místní klinice a kromě 
toho jsem se věnovala podnikatelské činnosti spo-
jené s výrobou kosmetiky a hygienických prostřed-
ků,“ doplnila Iryna.

V rozhodnutí odejít z Běloruska svou roli hrálo  
i současné přetrvávající politické klima země. „Poli-
tická situace v zemi není bohužel dobrá. U moci je 
autoritativní vláda, dochází k omezování práv a svo-
bod občanů i k perzekucím z politických důvodů,“ 
potvrdil Valery. V České republice žije běloruský 
pár necelé tři roky a snaží se překonávat jazykovou 
bariéru. „Byli jsme vždy připraveni naučit se něco 
nového a se zájmem to vnímat.“ Nakonec zakotvili 
na Rychnovsku. Valery si velmi pochvaluje báječné 
přijetí místních obyvatel.

„Musím vyzdvihnout dobrou vůli Čechů, chuť nám 
pomáhat i porozumět naší nesrozumitelné řeči. To 
bylo fakt skvělé. Nejen ve všech etapách našich prv-
ních dnů v České republice, ale až dodnes vidíme 
kolem sebe jen pozitivní a laskavé lidi,“ pochvaluje 

MATRIX | wood
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si Valery, který společně se svou manželkou našel pracovní uplat-
nění ve zdejší společnosti MATRIX. V této souvislosti s vděčností 
zmiňuje trpělivého Martina Bártu, jenž odpověděl na jejich živo-
topisy.

„Dostali jsme několik nabídek práce z různých regionů České re-
publiky, ale nebyli jsme spokojeni s podmínkami. Podmínky byd-
lení ‚U Lišáka‘ v Třebešově jsme přijali jako pro nás vhodné a přija-
telné,“  sděluje Valery, který ve společnosti pracuje  jako operátor 
pořezu na pásové pile. „S takovým CNC strojem jsem neměl žádné 
zkušenosti, ale chtěl jsem pochopit, na jakém principu funguje. 
Mám naštěstí technické myšlení, chuť se v tomto směru učit a svou 
práci dělat svědomitě. Proto to bylo zajímavé,“ vysvětluje.

Jeho práce spočívá v řezání prken a hranolů z dřevěných kulatin. 
S tím jsou spojené další činnosti, jako například kontrola a distri-
buce vstupního materiálu i výstup konečného produktu. Kromě 
toho musí zadávat parametry do počítače, ovládat a řídit stroj, 
udržovat ho v provozuschopném stavu, sledovat linku až po dis-
tribuci a balení hotových výrobků.

Jeho žena Iryna ve firmě našla uplatnění jako kvalitářka na pil-
nici a v hoblárně. „V první řadě je to kontrola kvality vstupního 
materiálu a jeho značení pro další zpracování. Musím činit rychlá  
a včasná rozhodnutí, která přispívají ke kvalitě práce. Její součástí 
je v mezích mých kompetencí údržba zařízení, na nichž pracuji. 
Samozřejmě musím dbát také na udržování čistoty na pracovišti  
a podle potřeby pracovat i na jiných místech,“ přiblížila Iryna.

Běloruský manželský pár je se svou pracovní náplní ve společnos-
ti MATRIX spokojen. „Naším cílem je dělat svou práci zodpovědně  
a být spokojeni s tím, co se nám momentálně nabízí. Chtěli by-
chom poděkovat pánům Fedorovi a Karlíčkovi i řediteli divize MA-
TRIX WOOD Martinu Mandysovi, kteří se starají o dělníky a vytvářejí 
dobré podmínky ve firmě,“ nešetří chválou Valery. Podle našich 
informací je zaměstnavatel s prací Valeryho a Iryny velice spokojen.

Simonovi v současné době bydlí v malém pronajatém domku 
s krbem a zdá se, že do českého prostředí bezvadně zapadli. 
„Máme skvělé přátele a zveme je k nám na večírky. Povídáme si, 
hrajeme na kytaru, posloucháme hudbu a připravujeme maso na 
grilu. Cítíme se v rámci možností jako doma,“ shodují se oba. 

Ve volném čase rádi cestují a poznávají okolí. „Česká republika 
má úžasnou přírodu a spoustu zajímavých historických míst,“ 
poznamenal Valery. A jaké mají plány do budoucna? Rádi by si 
postavili nebo koupili vlastní dům v České republice a zařídili si 
život v souladu se svými potřebami.

Po rodné vlasti se jim občas stýská, a to hlavně z rodinných důvo-
dů, protože jejich příbuzní a blízcí zůstali v Bělorusku a samozřej-
mě jim moc chybí. Na otázku, zda uvažují o návratu do Běloruska, 
nedokážou jednoznačně odpovědět. „Pokud nenastanou problé-
my se získáním povolení k trvalému pobytu v České republice, 
vidíme budoucnost našeho života právě tady,“ shodují se Valery 
s Irynou.

Manželé Simonovi, kteří v současné době žijí na Rychnovsku, patří 
do skupiny zahraničních pracovníků, po nichž je v České republi-
ce stále velká poptávka.  Cizinci ve firmách, zejména z východních 
části Evropy, nacházejí uplatnění ve stavebnictví, dřevozpracují-
cím průmyslu, automobilkách, zemědělství, logistice a v dalších 
rozmanitých odvětvích. 

MATRIX | wood

Podle průzkumů je v mnoha firmách stále hodně pracovních míst, 
a proto svou pozornost obracejí do zahraničí. Zahraniční zaměst-
nanci nejčastěji vykonávají manuální práci. Vláda se snaží přes 
Programy ekonomické migrace podporovat cílenou a řízenou 
ekonomickou migraci, která  reflektuje poptávku po pracovní síle. 

Většina zaměstnavatelů se domnívá, že se česká ekonomika  
v mnoha profesích bez pracovních migrantů neobejde. Proto 
požadují, aby byl umožněn větší příliv zahraničních pracovníků. 
Vláda se ve svém programu zavázala, že bude jasně definovat 
podmínky pro zjednodušení příchodu pracovní síly. Poptávka 
po zahraničních pracovnících je navíc nejvyšší od roku 2016. Ze 
zdrojů Hospodářské komory České republiky vyplývá, že kromě 
Ukrajinců je největší zájem o Bělorusy, Moldavany a Srby.



MATRIX INFO | 9



MATRIX INFO | 10

Na pilnici jsme vyrobili středové a boč-
ní řezivo, které již čeká na svého zákaz-
níka. V MATRIXu ale není pouze moder-
ní pilnice na zpracování kulatiny, ale  
i hoblárna a výrobní linka na napojo-
vaný konstrukční hranol. Než se přesu-
neme do další výrobní haly, budeme se 
věnovat sušení řeziva. Dobře vysušené 
řezivo je totiž základem k dalšímu 
zpracování.

Dřevo má velké množství kladně vníma-
ných vlastností, ale jak se říká: „každá min-
ce má dvě strany“. Se změnami vlhkosti  
ve svém okolí mění dřevo svoje rozmě-

ry, je náchylné na biologické poškození  
a snadno se opotřebovává. Jednou z mož-
ností, jak tyto negativní vlastnosti potlačit, 
je právě sušení. Do výhod sušeného dřeva 
můžeme zařadit i zvýšenou kvalitu lepe-
ného spoje a možnost povrchové úpravy. 
Během přepravy materiálu zbytečně ne-
převážíme vodu a snižujeme tím náklady 
na dopravu. V neposlední řadě jsou to lep-
ší tepelně izolační vlastnosti vysušeného 
materiálu.

Než se kulatina dostane k nám do Třebe-
šova, podíl vody v dřevní hmotě se může 
pohybovat okolo 50 procent v jádře  

a 200 procent v běli. Abychom zaručili 
správnou funkčnost výrobku, je potře-
ba snížit vlhkost ve dřevě na požado-
vanou hodnotu. Například na výrobu 
hudebních nástrojů je doporučená vlh-
kost 5 až 7 procent.  Dřevo, které je po-
užito na výrobu nábytku nebo podlah, 
se suší na 10 procent, materiál určený  
k výrobě oken a dveří má mít vlhkost 
13 procent, na zahradní nábytek se po-
užívá vlhkost 16 procent a řezivo na 
pergoly a dětské prolézačky sušíme na 
18 procent. Poslední zmíněnou vlh-
kost můžeme považovat za hranici, na 
níž se dostaneme přirozeným sušením. 

DOBŘE VYSUŠENÉ
ŘEZIVO JE ZÁKLADEM 
K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ
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Dřevo je hygroskopický materiál, to 
znamená, že obsah vlhkosti v něm 
závisí na vlhkosti a teplotě okolního 
vzduchu. Jako mez hygroskopici-
ty dřeva je potom stav maximálního 
množství vody vázané ve dřevě při  
100 procentech relativní vlhkosti okol-
ního vzduchu. Snižování vlhkosti pod 
mez hygroskopicity má vliv na zvyšová-
ní pevnosti dřeva a změnu jeho rozmě-
rů. Pokud bude dřevo o vysoké vlhkosti 
v podmínkách s nízkou relativní vlhkos-
tí, bude se jeho vlhkost snižovat. Proces 
se nazývá desorpce. Opačným přípa-
dem, kdy dřevo vlhkost přijímá, je ad-
sorpce. Sesychání a bobtnání v rozsahu 
30 – 0 procent, respektive 0 – 30 pro-
cent vlhkosti je v průměru v podélném 
směru zhruba 0,5 procenta, v radiálním 
směru asi 5 procent, v tangenciálním 
směru přibližně 10 procent. Objemové 
sesychání, respektive bobtnání, činí  
15 procent. Z těchto informací už mů-
žeme na pilnici nastavit i potřebné nad-
míry na následné sesychání materiálu. 

Než přistoupíme k vlastnímu sušení, 
které používáme v divizi Wood, vysvět-
líme si několik základních pojmů, na 
které během sušení narazíme.

Voda volná – kapilární vyplňuje ve 
dřevě buněčné lumeny a mezibuněč-
né prostory. Pro mechanické vlastnos-
ti dřeva má menší význam než voda 
vázaná. Je v kapalném stavu a snadno 
ze dřeva uniká. Ztrátou vody volné se 
nemění objem dřeva, pouze klesá jeho 
hmotnost.

Voda vázaná ‒ hygroskopická (do 
dřeva se dostane z vlhkého vzduchu) 
se nachází v buněčných stěnách. Je  
v plynném stavu (vodní páry), uložená 
v mezerách mezi mikrofibrilami (řetězci 
vytvořenými svazky makromolekul ce-
lulózy), které tvoří základ buněčné stě-
ny. Ve dřevě se vyskytuje při vlhkostech 
0 až 30 procent a při charakteristice 
fyzikálních a mechanických vlastnos-
tí dřeva má zásadní význam. Při jejím 
vypařování klesá v buněčné stěně tlak, 
mikrofibrily se k sobě přibližují, buněč-
ná stěna zmenšuje své rozměry a tím 
objem celého dřeva, dřevo sesychá. 
Odpařování vody vázané je náročnější, 
uniká ze dřeva pomaleji než voda vol-
ná. Po uložení suchého dřeva do vlhké-
ho prostředí přijímá dřevo vodu váza-
nou v podobě vodní páry ze vzduchu.

Voda chemicky vázaná je součástí mo-
lekul celulózy, tedy chemické stavby 
dřeva. Fyzikálním pochodem – sušením 
– ji ze dřeva nelze odstranit. Ze sušiny 
dřeva představuje chemicky vázaná 
voda maximálně 2 procenta. Při cha-

rakteristice fyzikálních a mechanických 
vlastností dřeva nemá chemicky vázaná 
voda zásadní význam.

Vlhkost dřeva – vyrovnává se s relativ-
ní vlhkostí vzduchu. Dřevo odevzdává 
nebo přijímá vlhkost z okolního pro-
střední, dokud není mezi nimi dosaže-
no rovnováhy. Tento stav se označuje 
jako vlhkostní rovnováha dřeva. 

Na obrázku je znázorněno, jaký vliv má 
sesychání dřeva na rozměrové a tvaro-
vé změny řeziva. Protože je tangenciál-
ní sesychání zhruba dvakrát větší než 
radiální, vzniká ve vysychajícím dřevu 
pnutí. Jestliže překročí pevnost v tahu, 
dochází ke vzniku trhlin.

Proces sušení je charakterizován jako 
cílené snižování vlhkosti dřeva. Nejčas-
těji se setkáme se sušením řeziva. Sní-
žení vlhkosti řeziva může být dosaženo 
pomocí přirozeného nebo umělého 
sušení. Přirozené sušení řeziva je vel-
mi závislé na počasí. Přesto je nutné 
poznat některé jeho zásady. Pomocí 
různých způsobů umělého sušení lze 
dosáhnout odlišnou kvalitu, rychlost 
sušení a také požadovanou konečnou 
vlhkost. Poznání jednotlivých způsobů 
umělého sušení řeziva je potom zákla-
dem optimalizace procesu sušení.

Přirozené sušení dřeva provádíme 
způsobem, při němž dřevo vysychá 
působením vzduchu v atmosférických 
podmínkách. Typické je uložení řeziva 
určeného k sušení do hrání na otevře-
ném prostranství, na volně přístupném 
vzduchu. Nejvýraznější výhodou při-
rozeného sušení dřeva jsou relativně 
nízké náklady, velkou část práce při 
sušení odvede příroda. Není potřeba 
stavět složitá a energeticky náročná 
zařízení a ani nároky na obsluhu nejsou 
nijak vysoké. O délce sušení rozhoduje 
kromě počáteční vlhkosti druh dřeviny, 
rozměry materiálu, tloušťka prokladů, 
šířka hráně, velikost mezer mezi boky 
řeziva a roční období, kdy je materiál 
uložen na sklad. Největší nevýhodou 
přirozeného sušení je konečná vlhkost 
dřeva na úrovni zhruba 18 procent  
a také časová náročnost, protože čers-
tvé řezivo s vysokou počáteční vlhkostí 
je nutné skladovat i několik let. Na dru-
hou stranu v letním období se jehlična-
té řezivo běžně vysuší i na vlhkost pod-
statně nižší. Délka sušení nese velké 
riziko napadení materiálu působením 
biologických škůdců. Přirozené sušení 
lze v ojedinělých případech urychlovat 
nuceným pohybem vzduchu pomocí 
mobilních ventilátorů.

MATRIX | wood
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V minulém roce společnost DuPont uvedla nové 
produkty pro autoopravárenství a výměny čel-
ních skel. V MATRIX Automotive jsme tyto nové 
produkty podrobili laboratorním i praktickým 
zkouškám.

Chemický koncern Dupont, který pro ČR a SR 
v oblasti průmyslového lepení zastupujeme, intenziv-
ně pracuje na recepturách svých produktů ve dvou 

hlavních směrech. Prvním je inovativnost výrobku ve 
smyslu jeho výkonnosti a vlastnostech, jimiž se při-
způsobuje novým trendům a požadavkům spotřebi-
telů. Druhý a velmi důležitý  směr je ekologie, kde jsou 
chemické výrobky stále pod větším tlakem. Výsled-
kem průniku těchto dvou základních požadavků jsou 
nové produkty, které postupně přivádíme na průmys-
lový trh. Jedná se o PUR lepidla BETASEAL prioritně 
určená pro profesionální lepení autoskel. 

MINIMÁLNÍ ODJEZDOVÝ ČAS: 120 MIN.
 » Vysoko-modulární složení pomáhá zachovat strukturální 

integritu na původních hodnotách

 » Nekonduktivní složení – redukuje rušení radiového, mobil-
ního a GPS signálu uvnitř vozu

 » Při práci s lepidlem není požadováno zvýšení teploty nebo 
dodatečné zahřívání

 » Kompatibilní s jinými čističi a primery

 » Výběr ze tří velikostí – kartuše 310 ml nebo 400 ml nebo 
600 ml "salámy"

BETASEAL 1130 je středně viskózní, vysokomodulové, nevodi-
vé, rychle vytvrzující lepidlo na sklo, pro které je vyžadován pri-
mer. Jedná se o jednosložkové lepidlo vytvrzující okolní vlhkostí 
pro přímé zasklívání. Vyznačuje se rychlým spojením lepených 
ploch, vysokým modulem pružnosti ve smyku, velmi nízkým 
elektrickým odporem a dobrou vysokofrekvenční charakteris-
tikou. Tvorba "kůže" a vytvrzování závisí na vzdušné vlhkosti, 
okolní teplotě a velikosti housenky. BETASEAL 1130 je lepidlo  
s 2 hodinovým odjezdovým časem, nárazově testováno podle 
specifikace FMVSS 212 s dvojitými airbagy.

BETASEAL 1130 

NOVÉ PRODUKTY
PRO VÝMĚNY AUTOSKEL 

MATRIX | automotive
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MINIMÁLNÍ ODJEZDOVÝ ČAS: 60 MIN. PŘI -10° C
 » Vysoko-modulární složení pomáhá zachovat strukturální 

integritu na původních hodnotách

 » Nekonduktivní složení – redukuje rušení radiového, mobil-
ního a GPS signálu uvnitř vozu

 » Při práci s lepidlem není požadováno zvýšení teploty nebo 
dodatečné zahřívání

 » Vylepšené složení zaručuje jednoduchost použití s doko-
nalým krytím

 » Výběr ze tří velikostí – kartuše 310 ml nebo 400 ml nebo 
600 ml "salámy"

60 minut pro minimální odjezdový čas zajišťuje bezpečné do-
končení i v chladných dnech. Přesto při těchto nízkých teplotách 
zůstává BETASEAL™ 1527EP snadno aplikovatelný a nevyžaduje 
dodatečné zahřívání. Vylepšené složení podporuje vynikající po-
vrchovou úpravu a krátkou přerušovanou strunu.

Složení s vysokým modulem pomáhá podporovat strukturální 
integritu a stabilizaci vozu pro zlepšení jízdy, snížení nežádoucích 
zvuků a vibrací. Je také nevodivý, takže snižuje rušení rádia, GSM 
signálu, GPS nebo dalších technologií podpory řidiče.

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ
OČIŠTĚNÍ

Lepené povrchy musí být před nanese-
ním primeru a lepidla nejprve zbaveny 
nečistot, vody, oleje, silikonů a mastnoty. 
Použití přípravku BETABRADE F1 pomá-
há odstranit kontaminaci povrchu skla. 
Přípravek BETACLEAN 3300 slouží k fi-
nálnímu očištění povrchu.

PRIMEROVÁNÍ

Před použitím lepidla BETASEAL 1527 je 
vyžadováno použití primeru. K tomu úče-
lu slouží All-In-One primer BETAPRIME 
5504G, který je vhodný pro všechny do-
tčené povrchy, jako je sklo, plasty, lak, 
kovy, kermický frit nebo zbytek původní-
ho lepidla.

LEPENÍ

BETASEAL 1527EP je lepicí systém pro 
snadné použití v různých povětrnostních 
podmínkách, s velkým rozsahem apli-
kačních teplot a nevyžaduje dodatečné 
zahřívání.

BETASEAL 1527EP 
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Již pět let je Jiří Lauryn obchodníkem pro slovenský  
MATRIX TRADE s.r.o., obchodní pobočku MATRIX Automoti-
ve na Slovensku. Jiří odpověděl na několik otázek ke svému 
působení u našich sousedů.

Jste Čechem pracujícím na Slovensku. Jak jste se na Sloven-
sko, resp. do společnosti MATRIX dostal?

Ano, pocházím z Liberce a v současné době žiji s přítelkyní na 
Slovensku. Ptáte se, proč právě na Slovensku? Přítelkyni jsem po-
tkal před mnoha lety na dovolené na horách a při našem sezná-
mení jsme zjistili, že to k sobě máme pořádný kus cesty. Nakonec 
jsem se přestěhoval z Liberce do obce Lednické Rovné, kousek 
od Považské Bystrice. Práce pro MATRIX mě zaujala proto, že 
jsem předtím pracoval jako obchodník v podobném odvětví  
a prostředí obchodu jsem dobře znal.

Jak vzpomínáte na svůj první den ve společnosti MATRIX? 
Byl pro vás začátek obchodníka náročný?

Na svůj první den a začátky v MATRIXu vzpomínám velmi pozi-
tivně. Jak jsem již říkal, obchodu jsem se věnoval i v předchozím 
zaměstnání, tak to pro mě nebylo až tolik nové. Jako nováček ve 
společnosti MATRIX jsem si však musel osvojit produktové portfo-
lio zahrnující široký sortiment specializovaného zboží pro průmy-
sl, se kterým jsem se předtím tolik nesetkával. Nový obchodník  
ve společnosti MATRIX si své zaměření musí najít až časem. Proto 
jsem prošel všemi školeními zaměřenými na broušení i lepení. Ze 
začátku jsem měl trochu strach, jak mě přijmou slovenští zákaz-
níci, ale po několika schůzkách jsem si už ani neuvědomoval, že 
jsem Čech na Slovensku.

S jakými zkušenostmi jste do společnosti MATRIX přišel?

V předchozím zaměstnání jsem se věnoval odvětví autoopra-
várenství, tedy péči o potřeby autoservisů, autodílen a drobných 
podnikatelů z oboru autoslužeb. Produktové portfolio bylo velmi 
podobné jako to MATRIXové, ale zaměřené na jinou oblast trhu.

Pohybujete se pouze v průmyslové oblasti?

Víceméně ano. Starám se o firmy z oblasti automotive, ko-
vozpracujícího průmyslu a autoservisních služeb. Zákazníci  
z oblasti automotive jsou zpravidla nějakým způsobem navázáni 
na produkci osobních vozů, která je na Slovensku velmi široce za-
stoupena. Řeším tu převážně požadavky týkající se lepení všech 

„JIŽ PÁTÝM 
ROKEM 
LEPÍM NA 
SLOVENSKU” 
JIŘÍ LAURYN

MATRIX | automotive

možných aplikací, alternativních náhrad konvenčních spojů  
a optimalizaci výrobních procesů s využitím technologií značek 
DuPont, 3M nebo Acralock. Naopak u zákazníků z oblasti ko-
vozpracujícího průmyslu se zaměřuji na využití moderních tech-
nologií povrchových úprav. Zde se věnujeme úpravám povrchů 
od hrubého broušení a řezání až po jemné doladění lakovaných 
povrchů a jejich případné opravy. Matadorem v této oblasti je 
značka 3M a DYNABRADE jako výrobce průmyslového pneuma-
tického nářadí.

Co vás na práci nejvíce baví?

Na práci mě baví to, že není stereotypní a nudná. Nejvíce mě 
ale baví ten pocit, když se na mě obracejí ať už stávající, nebo 
noví zákazníci a já jim mohu pomoci s řešením jejich požadavků. 
Víte, tuto práci nelze dělat jen od stolu, nelze navrhnout řešení 
pouze na základě telefonu nebo e-mailu, je potřeba se zákazní-
ky komunikovat, důkladně se seznámit s jejich požadavky, vidět 
výrobní proces nebo být u zkoušky produktu. A to je to, co mě 
na práci baví. Když navštívím výrobní podnik a vidím, jak se na 
pracovišti používá technologie nebo produkt, který jsem navrhl, 
je to vždy uspokojující pocit.

Je každý den jiný? Jak vnímáte náplň vaší práce?

Ano, každý den se odehrává trochu jinak. Nerozvážím pizzu ani 
balíky, tak vlastně nevím, co mě každý den čeká. Náplň mojí prá-
ce obnáší spoustu plánování, cestování a telefonování. Musím 
pořád přemýšlet. Nicméně každý telefonát, každý e-mail může 
znamenat nový požadavek, novou výzvu nebo nový projekt. Jak 
už jsem říkal předtím, o zákazníky se starám, to znamená, že 
prodejem nějakého zboží naše spolupráce nekončí. I existující 
aplikované řešení nemusí znamenat hotovo. Tak, jak se vyvíjejí 
materiály, vyvíjejí se i úpravy aplikací, to je nutné stále sledovat. 
Součástí toho všeho je samozřejmě i sebevzdělávání, jsme tedy  
v úzkém kontaktu s našimi dodavateli a účastníme se všech mož-
ných školení a prezentací.
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Slovensko je malý stát s velkými možnostmi, co si o tom 
myslíte?

Rozhodně souhlasím. Slovensko je často považováno za ta-
kovou česko-slovenskou dvojku, kdy se nejprve něco vyzkouší  
v Česku a až potom se to objeví na Slovensku, ale není to prav-
da. Zdejší firmy jsou nezávisle fungující soukromé podniky, Slo-
vensko láká také zahraniční kapitál, který zde vytváří stále více 
příležitostí.

Co vás za těch pět let nejvíce překvapilo? Rozumějte, když 
přijedete do Česka, o čem nejvíce vyprávíte?

O tom, co mě na Slovensku nejvíce překvapilo, bych mohl dlou-
ze vyprávět, ale asi by se to nehodilo k tomuto tématu. Už jsem 
trochu staršího data vydání, zažil jsem, když jsme byli jeden stát. 
Slovensko jsem dříve navštěvoval celkem pravidelně i mimo prá-
ci a myslel jsem si, že mě nic překvapit nemůže. Ovšem práce pro 
MATRIX mě zavedla i do těch nejodlehlejších koutů země, kde jsem 
se setkal s velkou vstřícností, nádhernou přírodou, ale narazil jsem 
také na jazykovou bariéru. V příhraničí s Ukrajinou je slovenština 
úplně jiná, než na jakou jsem zvyklý v Trnavě.

Jak vnímáte práci s českými kolegy z MATRIX Automotive?

MATRIX Automotive v Třebešově je základna poskytující široký 
servis pro nás i pro naše zákazníky. Jako velmi důležitou a pozitiv-
ní záležitost musím zmínit odbornou konferenci, která proběhla 
v říjnu 2021, kde špičky z oblastí lepení, technologií povrchových 
úprav, ochrany zdraví a robotiky představily svá portfolia. Na 

JAROSLAV ŠVARC BILANCUJE
ROK 2021 V MATRIX AUTOMOTIVE
Pokud jsme končili rok 2020 tak, jako většina z nás tím, že 
byl rokem plný otazníků, zvratů a nových stavů, alespoň  
v naší divizi byl rok 2021 ještě složitější. V roce 2020 byl šes-
titýdenní lockdown a všechny firmy se zavřely. V minulém 
roce, už ne přímo vlivem covidu, ale kvůli chybějícím dílům 
a čipům, nastala pro naše plánování ještě horší situace, kdy 
odběratel vyrábí i nevyrábí. Pro každou logistiku, nejen v di-
vizi MATRIX Automotive, je základní informací výhled.

Jsou-li dodací termíny stanoveny na dva až tři měsíce, expira-
ce lepicích systémů je tři měsíce a zákazník vyžaduje minimálně 
šestitýdenní expirace při dodání, jste v kleštích. Nastane zcela 
jistě stav, kdy nemáte zboží a zastavujete linku, která se rozjede, 
nebo vám zboží expiruje a musíte ho ekologicky likvidovat. Ale 
konec nářků.

Rok 2021 byl rokem s největším obratem naší divize, a to jak 
v České republice, tak i na Slovensku, přestože některé firmy  
i jejich výrobní linky stály déle než rok před tím. Do toho vše-
ho jsme získali nové zákazníky, rozšířili skladové hospodářství, 

dovybavili naši laboratoř a Techcentrum a prošli velkou recer-
tifikací ISO 9001 a 14001. V říjnu jsme zorganizovali 2. MATRIX 
konferenci, která měla velký úspěch nejen co do účasti, ale i no-
vých obchodních vztahů v oblasti výroby osobních automobilů, 
autobusů, kolejových vozidel, nákladních vozů i letadel a jejich 
dodavatelů. V srpnu se uskutečnil také tradiční turnaj v malé ko-
pané, jako vždy na hřišti v Třebešově.

Minulý rok nás ještě více přinutil k optimalizaci a efektivitě naší 
práce, neboť pro stejný efekt bylo zapotřebí většího úsilí. Právě 
proto bych rád celému diviznímu týmu MATRIX Automotive pro 
ČR a MATRIX Trade pro SR ze srdce poděkoval za nasazení, zod-
povědnost a péči o naše zákazníky, kde vysvědčením bylo a je 
včasné dodání materiálu ke všem našim zákazníkům. S přáním 
pevného zdraví, mnoha sil fyzických i duševních do další spolu-
práce kolegům i našim obchodním partnerům.

 Jaroslav Švarc,  
ředitel MATRIX Automotive   

konferenci jsme měli možnost pozvat i zástupce slovenských fi-
rem. Neméně důležitou oblastí spolupráce s MATRIX Automotive 
je využití možností zdejší laboratoře vedené Ing. Viktorem Hlad-
kým. Abychom si byli jisti, že navrhované řešení bude funkční  
i v praxi a za daných podmínek, vyzkoušíme ho nejdříve v labo-
ratoři na testovacích vzorcích, kde jsme schopni nasimulovat 
různé možnosti zatížení nebo například stárnutí lepených spo-
jů. Jsme schopni zjistit, jak se bude lepený spoj chovat třeba za  
15 let. Dostaneme tak velmi přesná data, na jejichž základě může-
me stavět daný projekt. S kolegy z Třebešova také sdílíme zkuše-
nosti, máme pravidelné porady a zdejší prostory využíváme pro 
pořádání školení a prezentací.

Co je pro vás největší odměnou a co naopak nerad zažíváte?

Začnu z té druhé stránky. Velmi aktuální a nepříjemná je otáz-
ka na všudypřítomné zdražování, které jsem nucen i já přenést 
na naše zákazníky. To je už od září situace, s níž se musíme ně-
jak vyrovnat. Jsem velmi nerad, když musím někomu sdělit, že 
materiál nebo i celé portfolio zdražuje řádově o desítky procent. 
Velké společnosti to přijímají a jsou na zdražování připraveny. 
Pro menší podniky je to však poměrně citelné a abych byl upřím-
ný, už jsem se setkal i s úpravou nynějších projektů směřovanou  
k levnějším alternativám. Ale ať nejsem na konec negativní. Nej-
větší odměnou je samozřejmě spokojenost našich zákazníků, 
kterým jsme vyřešili požadavek na aplikaci nebo dokázali ušetřit 
finanční prostředky. Ještě více mě ale potěší, když jsou naše ře-
šení dále doporučována a když se v telefonu ozve: Máme zájem  
o vaše řešení, které nám bylo doporučeno...
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CENÍM SI TOHO, 
ŽE JE MOJE PRÁCE 
RŮZNORODÁ
Jak dlouho pracujete ve společnosti 
MATRIX a proč právě tam?

Do společnosti jsem nastoupil na konci 
roku 2011, takže je to již více než deset let. 
V té době jsem po škole začínal hledat pra-
covní uplatnění, primárně ve stavebnictví. 
Tehdy se mi naskytla možnost pracovat  
v Lipovce ve výrobě dřevěných oken  
a dveří, čerstvě přesunuté z původních vý-
robních prostor v Třebešově. 

Na starosti máte kompletní výrobu  
z hliníku. Co vše vyrábíte a kde se vaše 
výrobky používají? 

I když jde o nejmladší a nejmenší vý-
robní program divize Windows, můžeme  
z hliníku nabídnout širokou škálu produk-
tů, a to také díky pestrým možnostem do-
davatele profilového systému ‒ firmě ALU-
PROF. Dnes dokážeme vyrobit prakticky 
většinu druhů hliníkových otvorových 
výplní, jako jsou okna v různých prove-
deních, vchodové dveře, vstupní portály, 
například v kombinaci s automatickými 
(posuvnými) dveřmi, vstupní oboustran-
ně překryvné panelové dveře, posuvná 

a výsuvná okna, skládací dveře, větší vý-
kladce obchodů, prosklené fasády i střešní 
světlíky, výrobky s požární ochranou, vnitř-
ní dělicí příčky rámové i celoskleněné a růz-
né doplňky, jako třeba skleněné zábradlí 
k balkonovým oknům. 

Kde se lze s vašimi výrobky potkat?

Primárně ve společných prostorách 
bytových domů, vstupech do různých ob-
jektů, průmyslových halách, na adminis-
trativních budovách, v zasedacích míst-
nostech, obchodních centrech, výstavních 
prostorách, v rekreačních komplexech  
a také v rodinných domech, zimních za-
hradách, chatách, horských útulnách. 

Mohl byste přiblížit trendy související 
s vaším oborem? 

V současnosti nejen v hliníku, ale také 
všeobecně napříč všemi materiály  ‒ plas-
tem i dřevem, jsou požadavky v projektech 
na velké prosklené plochy. Otvorové výpl-
ně jsou tedy čím dál větší a náročnější na 
manipulaci, ať už ve výrobě, či na stavbě, 
než dříve, kdy byla všude prakticky „stejná 

VE SPOLEČNOSTI MATRIX 
PŮSOBÍ UŽ VÍCE NEŽ DESET 
LET. NÁPLNÍ JEHO PRÁCE  
JE KOMPLETNÍ VÝROBA  
Z HLINÍKU. JE ŠIKOVNÝ,  
A TO I V PRÁCI S RŮZNÝMI 
PROGRAMY, VE KTERÝCH 
VÝROBKY KONFIGURUJE 
A PŘIPRAVUJE PRO 
VÝROBU. VEDOUCÍ VÝROBY 
HLINÍKOVÝCH OKEN  
A DVEŘÍ LUKÁŠ PÁTEK JE 
ZKRÁTKA MUŽ NA SVÉM 
MÍSTĚ. „VĚŘÍM, ŽE NAŠE 
VÝROBKY VYNIKAJÍ V 
KVALITĚ ZPRACOVÁNÍ  
A TAKÉ V HODNOTÁCH, 
KTERÉ PŘINESOU 
KONCOVÉMU UŽIVATELI, 
JAKO JSOU FUNKČNOST, 
DLOUHODOBÁ 
TRVANLIVOST  
A ODOLNOST,“  
ŘEKL V ROZHOVORU  
PRO MATRIX INFO.
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MATRIX | windows

paneláková okna“. Ve větší míře jsou ve 
výrobcích používány i různé elektromoto-
rické zámky, elektrické pohony, otvírače  
s možnostmi napojení na chytrou domác-
nost nebo centrální ovládání pro vzdálený 
přístup. Podobně v jiném úhlu pohledu to 
je s rozmanitými druhy skel s požadavky 
na zvýšenou bezpečnost, lepší tepelné 
vlastnosti, UV propustnost, protipožární 
odolnost. 

Co je v této výrobní oblasti nového  
a zajímavého?

U hliníkových prvků budeme letos po-
stupně uvádět do našeho výrobního pro-
gramu novou řadu okenního a dveřního 
systému MB-79N. Ta nahradí původní 
profilaci MB-70, s jejíž výrobou se v Lipovce 
začínalo před 11 lety a souvisela s výrobou 
prvních vstupních hliníkových dveří k byto-
vým domům. Systém 79N nabízí celkově 
lepší vlastnosti se skvělým poměrem výko-
nu a ceny. V rámci příslušenství je mnohem 
kompatibilnější s dalšími současnými pro-
filacemi. Mezi další novinky patří postupné 
zavádění nového protipožárního systému 
MB-86EI vycházejícího ze standardního 
tepelně-izolačního systému MB-86. To zna-
mená z výrobního hlediska efektivnější pre-
fabrikaci, optimalizaci vstupních materiálů, 
jednodušší napojení požární i nepožární 
konstrukce a v neposlední řadě také lepší 
tepelné vlastnosti výrobku a výhodnější ko-
nečnou cenu produktu. 

V čem vynikají vaše hliníková okna  
a dveře? 

Věřím, že naše výrobky vynikají v kva-
litě zpracování a také v hodnotách, které 
přinesou koncovému uživateli, jako jsou 
funkčnost, dlouhodobá trvanlivost, odol-
nost. 

Jaké výrobní technologie a programy 
při tom používáte? 

Hliníkové prvky jsou spíše taková manu-
faktura, relativně dost ruční práce při kom-
pletaci výrobku oproti výrobě plastového či 
dřevěného okna, kde se dá využít ve větším 
měřítku automatizace. Je to specifická prá-
ce náročná na čtení v dílenském katalogu. 
Aktuálně používáme mechanické pily, fré-
zy, frézky, lisy a vrtáky. V blízké budoucnosti 
investujeme do postupného rozvoje tech-
nologie a s tím spojeného zvýšení výrobní 
kapacity. Největším aktuálním projektem, 
v rámci hliníku, je plánované pořízení CNC 
frézovacího a vrtacího centra na opracování 
i ocelových profilů. Z programů využíváme 
CAD aplikaci s širokou knihovnou profilů  
a podobně v kombinaci například s Auto-
CADem. Jsme tak schopni zkreslit detaily 
atypického napojení otvorových výplní 
mezi sebou nebo napojení našeho výrob-
ku na stavební konstrukci. Na základě toho 
můžeme efektivněji zpracovat dílenskou 
dokumentaci pro daný projekt/zakázku.

Na co při výrobě dbáte především? 

Pochopitelně na již zmiňovanou kvali-
tu výsledného výrobku a efektivní zpraco-
vání materiálu během celého výrobního 
procesu. 

Co je z pohledu výroby, následně kva-
lity a funkčnosti hliníkových oken  
a dveří nejdůležitější? 

Podle mě dodržení správného výrob-
ního postupu, odpovídajících norem, 

použitého kování, dimenze zasklení nebo 
limitních rozměrů konstrukce. Na první 
pohled stejné okno/dveře mohou být dia-
metrálně odlišné v použitých materiálech, 
kování, sklech či výplních. Samozřejmě 
výsledný dojem z celého výrobku tvoří též 
z velké části samotné zabudování prvku 
na stavbě.

Čeho si na své práci nejvíce vážíte a co 
považujete za opravdu důležité? 

Cením si toho, že je moje práce růz-
norodá. Každoročně přichází nové výzvy  
a z těch starých mám nasbírané zkuše-
nosti. Za důležité považuji, když má člo-
věk možnost se posouvat dopředu. Mohu 
posouvat dál nové nápady, myšlenky  
a uvádět je postupně do praxe. 

Baví vás?

Někdy mě zcela nebaví takové ty ad-
ministrativní záležitosti, bez kterých však 
nejsou na konci měřitelné výsledky. 

Práce, i když určitě zajímavá, není 
všechno. Jak trávíte volné chvíle  
v prostředí domova? Mohl byste před-
stavit vaše zájmy a záliby? 

Od útlého věku jsem se aktivně vě-
noval orientačnímu běhu, mapování, 
spolupořádání závodů, cyklistice, trochu 
„programování“ webových stránek. Nyní 
mi stačí, když se mi jednou za čas podaří 
se projít, proběhnout se, projet na kole, 
zalyžovat si, jít si zaplavat, projet se na 
motorce, zahrát si na kytaru a rozdělat 
práci okolo domu. 

Co vám dělá radost a na co se těšíte? 

V rámci práce, když se dokončí nějaká 
déle trvající zakázka nebo projekt. V rámci 
volného času, když jej využiji aktivně.
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Útulna – Nová dřevostavba 
navržená podle původní 
stavby 

Lokalita: Orlické hory

Realizace: Listopad roku 2020

Produkty: Použití moderních ma-
teriálů, mezi které se řadí hliníko-
vá okna a vchodové dveře MATRIX 
MB-86.

Uvnitř dřevostavby je nainstalováno 
výsuvné hliníkové okno z produkce 
divize MATRIX Windows. Dělí nejen 
prostor mezi kioskem a odpočívár-
nou, ale slouží také k podávání ob-
čerstvení turistům. 

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

H
O

R
SK

Á

ÚTULNA
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Nově postavená  
chalupa Černá Lada

Lokalita: Černá Lada na Šumavě
 
Realizace: 2022

Produkty: Hliníkové otvorové prvky 
MATRIX MB-86.

Hliníkové otvorové prvky nainsta-
lované do chalupy jsou jako stvo-
řené pro milovníky světla. Navíc 
vyhovují špičkovým teplotním po-
měrům. Okna Matrix MB-86, kte-
rá mají skvělé izolační vlastnosti, 
mohou být zasazena do konstrukcí 
velkých rozměrů. A to je také pří-
pad instalace v Černé Ladě.

windows.matrix-as.cz

MATRIX a.s. divize WINDOWS
Showroom Hradec Králové

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

MATRIX a.s. divize WINDOWS
Showroom Hradec Králové
Střelecká 861
500 02 Hradec Králové
776 036 524
okna.hradec@matrix-as.cz

C
H

A
LU

PA

NA ŠUMAVĚ
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S NÁMI DOJEDETE DÁL… TO JE MOTTO RYCHNOVSKÉ SPOLEČNOS-
TI AUTOCENTRUM MATRIX ZAMĚŘENÉ NEJEN NA PRODEJ NOVÝCH 
ČI OJETÝCH AUTOMOBILŮ ŠKODA, ALE TAKÉ NA AUTORIZOVANÝ 
SERVIS, PNEUSERVIS, AUTOLAKÝRNICKÉ PRÁCE I PRODEJ DOPLŇKŮ  
A NÁHRADNÍCH DÍLŮ. O PRODEJI, MODELECH AUT I ZÁKAZNÍCÍCH 
POHOVOŘILA VEDOUCÍ PRODEJE ZDENKA ŠKOPOVÁ. 

MATRIX AUTOCENRUM 
NABÍZÍ NOVÉ I OJETÉ 
VOZY ŠKODA

MATRIX | autocentrum
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Mohla byste říci, jaká nová auta jsou 
ve vašem Autocentru zákazníkům  
k dispozici?

Ihned k dispozici na prodej máme mo-
dely NOVÁ FABIA, FABIA COMBI, SCALA, 
KAMIQ A KAROQ. 

Disponujete také ojetými vozy. Co  
nabízíte?

Ano, máme i ojeté vozy. Většinou to 
jsou automobily značky Škoda, občas se 
objeví i jiná značka, když nám tu zákazník 
nechá vůz na protiúčet.

Proč jste se zaměřili na ojeté vozy?

Chceme nabídnout vozy i těm, kteří 
nechtějí nové auto, stačí jim starší, lev-
nější vůz a mohou si ho koupit hned.

Kdo jsou vaši zákazníci a pro koho 
jsou automobily určené?

Naši zákazníci jsou soukromé oso-
by, podnikatelé i firemní zákazníci, pro 
všechny jsou otevřené možnosti. 

Jaký je ten současný?

Většina dnešních zákazníků ví přes-
ně, jaký vůz chce nebo potřebuje koupit. 
Díky internetu mají přehled o modelech, 
výbavách.

Může si klient nejdříve vozy vyzkou-
šet nebo zapůjčit?

Samozřejmě si zákazník může vůz vy-
zkoušet, například při předváděcí jízdě.

Mají vaši zákazníci nějaké výhody?

Naši zákazníci mají mnoho výhod, 
jako například slevu na servisní prohlíd-
ky či na doplňky, sezonní uskladnění kol 
nebo pneumatik, přistavení/vyzvednutí 
vozu, možnost využít výhodného finan-
cování nebo pojištění a podobně.

Jak se prodeje vozů dotkla covidová 
krize?

Krize určitě poznamenala prodeje, 
část roku byl prodej úplně zakázaný, pro-
dalo se tedy méně vozů než před krizí. 
U nových aut se výrobní termíny vlivem 
krize změnily z týdnů na měsíce. Naopak 
vzrostl zájem o ojeté vozy.

Existují nějaké indikátory prodeje, 
které by nastiňovaly vývoj v letošním 
roce?

Zatím to vypadá tak, že tento rok bude 
v souvislosti s prodeji podobný roku 2021. 
Letos je facelift modelu Karoq a chystá se 
facelift modelů Kamiq, Scala a Octavia IV. 
31. ledna letošního roku byla uvedená na 
trh nová ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV.
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ASISTENČNÍ SYSTÉMY A BEZPEČNOST

• Head-up displej s rozšířenou realitou

• Vysokou úroveň pasivní bezpečnosti 
zajišťuje až devět airbagů 

• Proaktivní ochrana cestujících  
a systém předepne bezpečnostní pásy 

• V případě smyku, hrozícího nárazu  
nebo převrácení systém zavře okna

• Adaptivní tempomat spolu s Asistentem 
změny jízdního pruhu 

• Antikolizní asistent

• Asistent pro předjíždění a pro vyhýbání  
v městském prostředí

• Informace jsou zobrazovány na čelním skle 
v zorném poli řidiče

• Dokonalý výhled zajišťují na přání dodávané 
Matrix-LED hlavní světlomety 

MOTORY

• Elektrický pohon: Tři výkonové stupně

• Pohon zadních kol s elektromotorem  
na zadní nápravě nebo pohon všech kol  
s dvěma elektromotory

• Výkonové spektrum sahá od 150 kW*  
do 220 kW**, baterie má kapacitu 82 kWh

• Dojezd až 545 km

• Skvělá hodnota součinitele 
odporu vzduchu cx 0,234

• Maximální hmotnost přípojného  
vozidla až 1400 kg

EXTERIÉR

• Sportovní a elegantní vzhled  
s dlouhým rozvorem a výraznou zádí

• Velká kola z lehké slitiny o průměru od 19" do 21" 
a prosklená panoramatická střecha

• Matrix-LED hlavní světlomety a Top LED zadní 
světla s krystalickými prvky

NOVÁ ŠKODA

ENYAQ COUPÉ iV
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INTERIÉR

• Interiéry inspirované světem moderního bydlení

• Využití trvale udržitelných materiálů

• 13" dotyková obrazovka a 5,3" virtuální kokpit součástí standardní výbavy

• Stálé připojení k internetu, aktualizace „vzduchem“  
a další funkce, které lze aktivovat

• Na přání dodávaný Sound System CANTON s 12 reproduktory

• Head-up displej s rozšířenou realitou je k dispozici na přání

• Zavazadlový prostor s objemem 570 l

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

MATRIX a.s. Autocentrum Lipovka
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MATRIX INFO | autocentrumAktuální nabídka nových vozů Škoda

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

Barva: šedá graphile 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.

ŠKODA Kamiq Barva: šedá graphile metalíza
Interiér: černý s šedým stropem

588 900 Kč
486 694 Kč bez DPH

Aktuální nabídka nových vozů 

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.

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

786 800 Kč
650 248 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.

536 760 Kč
443 603 Kč bez DPH

MATRIX INFO | 1

ŠKODA Scala
Style 1,5 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", kry-
ty 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, kládané ko-
berečky vpředu a vzadu, výplně dveří s látkou.

546 600 Kč
451 736 Kč bez DPH
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MATRIX INFO | autocentrumAktuální nabídka nových vozů Škoda

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

Barva: šedá graphile 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.

ŠKODA Kamiq Barva: šedá graphile metalíza
Interiér: černý s šedým stropem

588 900 Kč
486 694 Kč bez DPH

Aktuální nabídka nových vozů 

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.

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

786 800 Kč
650 248 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.

536 760 Kč
443 603 Kč bez DPH
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ŠKODA Scala
Style 1,5 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", kry-
ty 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, kládané ko-
berečky vpředu a vzadu, výplně dveří s látkou.

546 600 Kč
451 736 Kč bez DPH
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Deštné v Orlických horách 
nás v sobotu přivítalo po-
řádnou sněhovou nadílkou. 
Zavítali jsme tam na posled-
ní etapu jednoho z nejtěž-
ších závodů psích spřežení 
v Evropě a nejdelšího v Čes-
ké republice ‒ Šediváčkův 
long, jehož jsme dlouhole-
tým partnerem. Toto mezi-
národní etapové klání letos 
vstoupilo do 25. ročníku  
a konalo se, jako každoroč-
ně, v posledním lednovém 
týdnu v Orlických horách.

Na start se tradičně sjelo zhru-
ba 700 tažných psů a více než 

100 musherů z České repub-
liky, Německa, Rakouska, 
Švýcarska, Itálie, Holandska, 
Chorvatska, Maďarska a Pol-
ska. V nevyzpytatelné, ale 
krásné přírodě Orlických hor je 
čekala pětietapová trať dlouhá 
300 kilometrů a čtyřetapová  
v délce 200 kilometrů. Závod 
je náročný délkou i extrémním 
převýšením, psí spřežení při 
něm totiž nastoupají více než 
7 500 metrů.
 
V současné době patří do sé-
rie čtyř závodů psích spřežení  
o titul Ultimate Sleddog Cha-
lenge.  

ŠEDIVÁČKŮV LONG 
OSLAVIL PĚTADVACÁTINY

Součástí každé úspěšné firmy jsou stálé inovace, které vedou  
k dalším výzvám a rozvoji. Ani Autocentrum v této oblasti nezůstá-
vá pozadu a má trendy inovací hluboce zakořeněné. Se vstupem 
do nového roku 2022 jsme realizovali významnou investici ve-
doucí ke zlepšení a zefektivnění práce. Zakoupili jsme hardware  
a software do stanice měření emisí splňující nejpřísnější technic-
ké a legislativní požadavky Evropské unie. Tato investice, pláno-
vána podle rentability daného provozu, dosáhla výše 120 000 Kč. 
V této souvislosti došlo k přechodu na novou platformu od firmy 
Bosch podporovanou novým softwarem firmy EmiTest ETC, kte-
rý uživatelsky zajišťuje přívětivější prostředí i zkrácení celkového 
času pro měření emisí u vozů Škoda. 

DLOUHODOBÉ 
MOTTO AUTOCENTRA: 
NEUSTÁLE SE ZLEPŠOVAT

MATRIX | autocentrum
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DLOUHODOBÉ 
MOTTO AUTOCENTRA: 
NEUSTÁLE SE ZLEPŠOVAT

MATRIX INFO | autocentrum

ŠKODA Karoq
SportLine 2.0 TSI | 140kW | 4×4 DSG

Tachometr: 37 526 km
Motor: benzín, 140 kW
Do provozu: 06/2019

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, bezklíčové odemykání, dešťový 
senzor, dálkové centrální zamykání, LED 
hlavní světlomety, metalický lak, natáčecí 
světlomety, ostřikovače světlometů, pano-
ramatická střecha, parkovací senzory vzadu, 
přední mlhovky, senzor světel, sportovní pa-
ket, tažné zařízení sklopné, virtuální pedál.

Vnitřní výbava
Bluetooth, dekor interiéru (dřevo, hliník 
atp.), digitální přístrojový štít, el. ovládané 
5.dveře, el. sklopná zrcátka, ISOFIX, klimati-
zace automatická dvouzónová, klimatizova-
ná přihrádka, loketní opěrka, loketní opěrka 
přední, malý kožený paket, MaxiDot, multi-
funkční volant, navigační systém.

819 000 Kč
676 860 Kč bez DPH

ŠKODA Fabia
Style 1,0 TSI | 81kW | manuál

Tachometr: 45 795 km
Motor: benzin, 81 kW
Do provozu: 10/2017

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, bezklíčové odemykání, dešťový 
senzor, dálkové centrální zamykání, LED 
denní svícení, parkovací senzory vzadu, 
přední mlhovky, senzor světel, ukazatel vněj-
ší teploty, zadní stěrač s ostřikovačem.

Vnitřní výbava
Bluetooth, dělená zadní sedadla, el. ovlá-
daná zadní okna, el. ovládaná zrcátka, 
Handsfree, imobilizér, klimatizace automa-
tická, loketní opěrka přední, malý kožený 
paket, MaxiDot, multifunkční volant, nasta-
vitelný volant, USB slot, yhřívaná sedadla 
vpředu.

299 000 Kč
247 107 Kč bez DPH

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus

ŠKODA Scala
Style 1,6 TDI | 85kW | DSG

Tachometr: 22 590 km
Motor: diesel, 85 kW
Do provozu: 08/2020

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, dešťový senzor, dálkové centrální 
zamykání, LED hlavní světlomety, metalický 
lak, natáčecí světlomety, parkovací senzory 
vzadu, řední mlhovky, senzor světel, SUN-
SET/Tónovaná skla, vyhřívané trysky ostřiko-
vače čelního skla, vyhřívané čelní sklo, zadní 
stěrač s ostřikovačem.

Vnitřní výbava
El. ovládané 5.dveře, Handsfree, imobilizér, 
klimatizace automatická, loketní opěrka, 
MaxiDot, multifunkční volant, nabíjecí USB 
vzadu, nastavitelný volant, palubní počítač, 
vyhřívaná sedadla vpředu, vyhřívaný volant.

519 000 Kč
428 926 Kč bez DPH

ŠKODA Octavia
Ambition 2,0 TDI | 85kW | manuál

Tachometr: 14 560 km
Motor: naft a, 85 kW
Do provozu: 11/2020

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, bezklíčové odemykání, dešťový 
senzor, dálkové centrální zamykání, LED 
denní svícení, LED hlavní světlomety, me-
talický lak, parkovací senzory vzadu, přední 
mlhovky, senzor světel, ukazatel vnější teplo-
ty, vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla, 
zadní stěrač s ostřikovačem.

Vnitřní výbava
El. ovládaná zrcátka, Handsfree, klimatizace 
automatická dvouzónová, klimatizovaná při-
hrádka, loketní opěrka, loketní opěrka před-
ní, malý kožený paket, MaxiDot, multifunkční 
volant, Smartlink – zrcadlení mobilního te-
lefonu, USB slot, vyhřívaná sedadla vpředu.

615 000 Kč
508 264 Kč bez DPH
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Cestovní ruch je oborem citlivým na jakékoliv výkyvy a ve-
lice jemným  barometrem, který ihned zaznamená každé 
změny a nálady ve společnosti, od počasí po  ekonomic-
kou stagnaci. Pro hotel Studánka, jako jeden ze segmentů 
cestovního ruchu, byl rok 2021 ještě vrtkavější než roky 
předchozí. Od úplného uzavření až po extrémně silnou  
a dlouhou sezónu. 

Hotel se musel naučit „startovat z nuly na sto za několik vteřin“ 
a také stejným způsobem „brzdit“. Studánka se díky svému oso-
bitému přístupu ke každému z hostů vyrovnala i s radikálním 
úbytkem firemních akcí. Navíc ještě více zdůraznila svoji orien-
taci na rodinné a wellness pobyty. Bylo nutné se rovněž vypo-
řádat se změnou chování hostů ve smyslu rychlých rezervací  
a stejně rychlých storno pobytů. Vše se odehrálo v mnohem 
svižnějším tempu, než bývalo zvykem.

STUDÁNKA 
A VRTKAVÝ KONEC 
ROKU 2021

Podobně tomu bylo i ke konci roku 2021. V prosinci skončil ve-
leúspěšný podzimní kurz tanečních pod vedením mladého ta-
nečního mistra. Dále také pokračovala místními lidmi tolik oblí-
bená Tančírna. V polovině měsíce se vůbec nevědělo, jak bude 
vypadat konec roku a co bude možné organizovat. Nevěděli to 
ubytovatelé, organizátoři ani hosté. Studánka však byla i přes 
všechny tyto nejasnosti připravena a vyplatilo se to. Závěr roku 
se zde nesl v duchu přívětivosti, veselí, radosti a pohody. A právě 
POHODA bylo to slovo, která hosté nejčastěji zmiňovali.

Před Studánkou se 30. prosince odehrálo báječné Předsil-
vestrovské punčování za doprovodu hudby a bijících zvonů. Při 
Silvestrovském večeru, na kterém například zazněly francouzské 
šansony, si hosté pochutnávali na míchaných nápojích přímo  
z rukou ředitele hotelu a večer se stal nádhernou tečkou za 
zvláštním, ale jistě zajímavým rokem 2021.

MATRIX | hotel Studánka
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Nový rok 2022 začal již tradičně několika plesy. Žhavou novinkou 
je, že  pro velký úspěch odstartoval v lednu  kurz tanečních, který se 
bude letos konat dvakrát. Nezapomněli jsme ani na období konání 
zabíjaček a koncem února uspořádáme akci Vepřové hody na Stu-
dánce. V gastronomických lákadlech budeme pokračovat po celý rok. 
V letních měsících můžete očekávat nabídku koncertů, divadelních  
a tanečních vystoupení, které se budou konat v přírodním amfiteátru. 
Připravili jsme pro vás i zajímavé „pecky“ a máte se tedy na co těšit!

Studánka věří v dobrý rok 2022. Jako vždy bude své služby opírat  
o stabilní a kvalitní personál, dobrou kuchyni a regionální produkty, 
ke kterým se řadí hlavně zvěřina z vlastní farmy, lokální pivo a limoná-
dy nebo regionální zmrzlina.  Hotel Studánka přeje všem svým hos-
tům i návštěvníkům to, co současná společnost postrádá – slušnost , 
ohleduplnost a klid v duši. Ve Studánce toto vše zcela jistě naleznete.
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Pokud čekáte, že se v blízkosti leto-
viska Studánka objevili slavíci z říše 
ptačí, asi vás tímto článkem zklamu. 
Nejsem ornitolog, ale vím, že slavík 
je pták přelétavý a dokonce tažný. 
Pokud se tedy v blízkém okolí objevil, 
určitě už zamířil do Afriky, kam odlétá 
od srpna do září. Nemyslím tím samo-
zřejmě ani žádné celebrity, které by 
během své pěvecké umělecké dráhy 
navštívily známé letovisko.

Mnou zmiňovaní „slavíci“ se na Studánce 
usídlili na několik dnů v říjnu a rozhodně 
neodpovídají popisu zpěvného ptáčka ve-
likosti většího vrabce. Ten skutečný slavík 
má bohatý hlasový fond. Moji přátelé jej 
měli též, potkala je ale zrádná nemoc, kte-
rá lidem hlas odebírá. V srpnu roku 2018 

se rozhodlo pár skvělých lidí založit Spo-
lek laryngektomovaných, aby těm, kteří 
prošli složitou operací hrtanu a hlasivek, 
pomohli v nečekané životní situaci s šo-
kující diagnózou, kdy najednou nemohou 
mluvit.

Ukázalo se, že to byl skvělý nápad, proto-
že pacientů s tímto postižením je poměr-
ně dost a potřebují nejen lékařskou péči. 
Spolek své členy už několikrát svolal, ale 
pokus o rekondiční pobyt, který by nezna-
menal jen chvilkové setkání, je počin, do 
něhož šlo vedení spolku přece jen trochu 
s obavami. Spolek se zkráceným názvem 
S-LET pracuje pod patronací České spo-
lečnosti otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku, s odborným dohledem pro-
fesora MUDr. Viktora Chroboka CSc., Ph.D., 

přednosty této kliniky Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové. Program pobytu tedy 
obsahoval nejen odborné, ale také tera-
peutické i laicky užitečné besedy. Snahou 
bylo spojit přátelské setkání s radami, vzá-
jemnou pomocí i odpočinkem. Kde najít 
takové místo, které by dodalo další životní 
energii? Nejlépe asi tam, kde se už od pra-
dávna lidé uzdravovali živou pramenitou 
vodou.

Management hotelu Studánka byl k nápa-
du setkání „slavíků“ velmi vstřícný a všich-
ni, kteří na tento pobyt přijeli, byli mile 
překvapeni. Podzimní slunce ještě dovo-
lilo, aby alespoň na chvíli z konferenční 
místnosti vyšli do okolí. Dny tady strávené 
byly velmi příjemné. 

SLAVÍCI NA STUDÁNCE

Hotel Studánka pořádá již XI. ročník tanečních kurzů. Po 
úspěchu „podzimních“ tanečních a na vaše naléhání jsme se 
rozhodli realizovat další kurz. Ten letošní premiérový se ve 
společenském sálu hotelu uskutečnil 30. ledna. Odstartovali 
jsme ho téměř naplněnou kapacitou s 16 tanečními páry. 

Máte rádi tanec, hudbu, zábavu? Pokud ano, přihlaste se na taneč-
ní kurzy v hotelu Studánka, které se zde konají každou neděli od  
18 hodin ve spolupráci s tanečním párem Štěpánkou Novotnou 
a Michalem Petrů. Vyzvěte tedy svou druhou polovičku a prožijte 
spolu nevšední zážitek v rytmu dobré hudby.

Na každé z devíti lekcí základního tanečního kurzu prožijete 
120 minut kvalitní zábavy. Kurz vás naučí (zdokonalí) základ-

PŘIHLASTE SE 
NA TANEČNÍ 
KURZY VE 
STUDÁNCE!

ním tancům, jako jsou waltz, polka, valčík, tango, foxtrot, blues 
a mazurka. Vyzkoušíte si ale také latinskoamerické tance čača, 
rumba, jive, samba či mambo. Na konci kurzu vás čeká klasická 
prodloužená. Na ni se můžete těšit v neděli 27. března. Koná se 
od 18 do 20 hodin.

Neváhejte a přihlaste se včas, protože počet míst na taneční je 
omezen. Kurzovné pro pár vyjde na všech devět lekcí na 2700 ko-
run. Všech osm lekcí plus prodlouženou protancujete v tanečním 
sále hotelu Studánka. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás 
kontaktovat na telefonním čísle 494 389 200 nebo na e-mailové  
adrese: recepce@hotelstudanka.cz. Budeme se na vás těšit!

MATRIX | hotel Studánka
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www.hotelstudanka.cz

Hotel Studánka ****, restaurace M. D. Retigové. Rezervace stolu na tel.: 494 389 280. Každý den v čase 11:00 – 21:00 hodin.

VEPŘOVÉ HODY  
NA STUDÁNCE

NA TALÍŘ I S SEBOU

Přejeme vám dobrou chuť  
a příjemnou vůni zabijačkových pochoutek!

21. - 27. 2. 2022

JITRNICE, JELITA, TLAČENKA,  
ČERNÁ ZABIJAČKOVÁ POLÉVKA, ŠKVARKY, 

OVAR, ZABIJAČKOVÝ GULÁŠ,  
CIBULOVÝ CHLÉB Z HOTELOVÉ PEKÁRNY

NA PODPORU CHUTI
CHMELOVÁREK SPECIÁL 

PUNČ ZE STUDÁNKY
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MONTÁŽ TERASY? 
S NOVÝMI POMOCNÍKY 
Z DŘEVOCENTRA CZ 
JE TO BRNKAČKA!

O co ve zkratce jde? Jedná se o nástroj pro jednoduchou 
montáž teras s neviditelným bočním kotvením terasových 
a obkladových prken. Hned na začátku je dobré zmínit, že je 
vhodný pro kotvení teras ze smrku, borovice a modřínu a práci 
s nimi hravě zvládne opravdu každý.

Kouzlo práce s nářadím Fast Deck Tool je v tom, že zavrtá-
te vruty do boční hrany terasového prkna v takovém úhlu, že 
téměř nebudou vidět. V praxi vám tak umožní velké zrychlení 
montáže, protože se neřeší vymezování rozteče, předvrtání, 
slícování hlaviček vrutů a podobně. Fast Deck Tool je dodá-
ván s pružinovými rukojetěmi namontovanými do vymezo-
vacích otvorů. Přešroubováním obou šroubů v každé rukojeti 
je možné mírně upravit míru rozevření nástroje a přizpůsobit 
ho aktuálním potřebám šířky kotveného terasového prkna od  
95 až do 150mm.

Druhou zajímavou novinkou je nepochybně plastový nástroj 
Fast Deck Spacer. Standardní mezera při použití samotného 
Fast Deck Tool je 2-3mm. Pokud ale požadujete vymezit přes-
nou spáru 4/5/6/7mm, pak použijte Fast Deck Spacer. Jeho 

MATRIX | dřevocentrum CZ

NEBUDE TO DLOUHO TRVAT A CO NEVIDĚT SE VENKU ZAČNE 
PROBOUZET JARO. A ZAHRADNÍ KUTILOVÉ SE PUSTÍ DO 
SVÝCH PROJEKTŮ. CO TAKHLE POSTAVIT TERASU? MÍSTO, KDE 
JEDNOU NOHOU STOJÍTE V POHODLÍ DOMOVA A TOU DRUHOU 
JSTE POD ŠIRÝM NEBEM. SPOLEČNOST DŘEVOCENTRUM CZ 
MÁ VE SVÉM ROZMANITÉM PORTFOLIU V HOJNÉM POČTU 
ZASTOUPENY RŮZNÉ TYPY TERAS, STAČÍ JEN SI VYBRAT!  
ALE TEĎ NAVÍC ROZŠIŘUJE SVOU ŠIROKOU NABÍDKU 
MATERIÁLŮ O DALŠÍ NOVÉ PRODUKTY, DÍKY NIMŽ SI PRÁVĚ 
REALIZACI VAŠÍ OÁZY KLIDU DOST USNADNÍTE  
– FAST DECK TOOL, SPACER A NEREZOVÉ VRUTY.

výhodou je, že zvlnění mezerníku usnadňuje vytažení po mon-
táži prken.

A třetí vychytávkou, kterou oceníte při vašem budování, jsou 
speciální nerezové vruty Fast Stainless třídy A4 a A2. Tyto vru-
ty se používají k ukotvení teras pomocí již zmíněného nástroje 
Fast Deck Tool, který je opatřen ocelovým kroužkem, o nějž se 
při zašroubování vrut zastaví. Vyvarujete se tak problému s hlu-
bokým zapuštěním vrutu. Dvojitý obrácený závit zajišťuje pev-
nost a pružnost spojení.

Všechny nové produkty i další materiál pro vaše jarní domá-
cí kutilství seženete samozřejmě jak na e-shopu společnosti 
Dřevocentrum CZ, tak na všech patnácti pobočkách v rámci 
celé České republiky. A nebudete-li si třeba s něčím vědět rady, 
obraťte se na náš personál, který svým ochotným přístupem  
a profesionálními znalostmi dokáže vyjít vstříc každému zá-
kazníkovi. Společnost Dřevocentrum CZ se totiž neustále snaží 
rozšiřovat svoje služby a sortiment tak, aby zákazníci odcházeli 
domů spokojeni.
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E-SHOP: ESHOP.DREVOCENTRUM-AS.CZ
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Myslivecká společnost MATRIX od 22. října minulého roku 
do 20. ledna roku letošního uspořádala devět loveckých 
akcí, z nichž bylo šest honů na bažanty a tři naháňky spár-
katé zvěře. Podle Pavla Grunda, mysliveckého hospodáře 
MS Matrix, se hony konaly v honitbě Třebešov-Libel, jejíž 
dominantou je Svatohubertská bažantnice.

MYSLIVOST 
NENÍ BEZHLAVÉ 
ZABÍJENÍ ZVĚŘE

MATRIX | myslivecká společnost
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„Hony se vyvíjejí podobně. Na místo srazu, což jsou převážně naše 
lovecké prostory v Třebešově, se sejdou jednotliví hosté – lovci  
a náš myslivecký personál z MS MATRIX, psovodi a honci. Po snída-
ni a prezentaci lovců je vyhlášen nástup k lovu, kdy generální ředitel 
společnosti Libor Burian přivítá všechny zúčastněné a myslivecký 
hospodář seznámí přítomné s organizací a bezpečností při lovu. 
Nezbytnou součástí je i náš trubač Libor Burian mladší. Po zaznění 
loveckého signálu se rozcházíme do revíru na celodenní lov. Hon se 
skládá většinou z pěti tak zvaných lečí. Lov končí vystrojením slav-
nostního výřadu, u něhož hoří svíce. Vedoucí honu vyhlásí výsledek 
lovu a zhodnotí průběh. Po zatroubení, při němž se vzdá hold zhas-
lé zvěři, se rozdělí část ulovené zvěře mezi všechny účastníky lovu,“ 
přiblížil průběh honu myslivecký hospodář. 

Poté se všichni účastníci přemístí na poslední leč do loveckých pro-
storů. Po večeři je vyhlášen Král honu a při volné zábavě se hodnotí 
úspěch lovu. „Myslím si, že hon nemá ani tak své rituály, ale spíše 
se dbá na dodržování myslivecké tradice, například, aby se při lovu 
mluvilo mysliveckou řečí. Hon je doprovázen trubačem a jeho lo-
veckými signály, po jednotlivých lečích se dělají výlože. Chceme při 
honu vytvořit příjemnou loveckou atmosféru a ctít mysliveckou eti-
ku,“ vysvětlil Grund a upozornil, že organizace a příprava bažantích 
honů je velmi náročná. 

„Protože se divocí bažanti z volné přírody už téměř vytratili, musíme 
je uměle vychovávat v našich odchovnách. Před honem je nutné 
tuto zvěř nachytat a přepravit do revíru, kde se následně loví. Již 
řadu let spolupracujeme s Českou lesnickou akademií v Trutnově. 
Studenti při odborné praxi jezdí na naše hony a nejen, že se jich 
účastní, ale také nám pomáhají s přípravou,“ řekl myslivec.

MS MATRIX spravuje tři honitby, kde hospodaří. V honitbě Třebe-
šov-Libel, kde se ve Svatohubertské bažantnici hony konaly, se loví 
hlavně drobná zvěř, jako kohouti a slepice bažanta obecného, liška 
a kuna, což je zvěř škodná, a při několika honech, ale jen v malé 
míře, i zajíc polní. Další, tentokrát horskou honitbou, je Malá Strana  
‒ Neratov pronajatá od Lesů ČR. „Tady lovíme hlavně individuálně. 
Každoročně zde ale také organizujeme jednu společnou loveckou 
akci  ‒ naháňku na spárkatou zvěř. Při ní lovíme zvěř jelení, mufloní, 
černou a škodnou. Samozřejmě se neloví vše, ale každý druh zvěře 
je před lovem specifikován,“ upozornil myslivecký hospodář.

Každé lovecké akce se účastní nejen lovci se zbraní, ale neobejdou 
se ani bez honců vyhánějících zvěř a psovodů, kteří se svými lovec-
kými psy rovněž provádějí vyhánění, dohledávky či dosledy na na-
háňkách. Záleží na velikosti lovecké akce, ale zpravidla se jí účastní 
40 až 50 lidí. A proč se myslivecké hony konají a čím jsou důležité? 
Pavel Grund hony na bažanty a všeobecně na drobnou zvěř po-
važuje za dlouholetou mysliveckou tradici. „Mnoho generací před 
námi je takto provozovalo a my v tom pokračujeme,“ uvedl.

Dříve však bylo velké zastoupení divoké zvěře, i proto se konaly  re-
gulační hony. Situace je ale dnes jiná, počty divoké zvěře jsou velmi 
malé. Přesto se hony konají, a to z komerčních důvodů nebo jako 
procházka po revíru, někdy s větším či menším počtem kusů na 
výřadu. „Hon je společenská událost, sejdou se kamarádi myslivci, 
pozvou své známé a stráví společně pěkný lovecký den. Sdílejí své 
zážitky s ostatními myslivci,“ přiblížil Grund a sdělil, že  Myslivecká 
společnost MATRIX má 17 členů a tři honitby, které mají svého mys-
liveckého hospodáře. Grund je hospodářem v Třebešově-Libelu, 
Aleš Izák v Malé Straně  ‒ Neratově a Petr Charvát v oboře Bědovice.

Každý hospodář vede různé myslivecké výkazy za svoji honitbu, 
vede plány lovu, plánuje potřebné práce, péči o zvěř a odpovídá za 
správné fungování v dané honitbě. „Já mám na starost především 
chov bažantů a krmení zvěře v oboře, organizaci všech loveckých 
akcí, zajištění krmiva pro zvěř, chov ryb, výkup zvěře z našich honi-
teb do zpracovatelského závodu Farmy Třebešov. Naše myslivecké 
působení je rozsáhlé, proto je důležitá komunikace s ostatními hos-

podáři a všemi členy myslivecké společnosti, aby vše dobře fungo-
valo,“ vypočítal Pavel Grund, pro nějž je myslivost velkým koníčkem 
a má navíc to štěstí, že je součástí jeho pracovní náplně. 

„Pocházím z myslivecké rodiny a s myslivostí jsem začal velmi brzy. 
Můj otec a děda mě hodně naučili. Mám radost z toho, když teď 
mohu předávat zkušenosti našim mladým členům. Díky myslivosti, 
která je zaměřena zejména na péči, přikrmování zvěře a hospoda-
ření, jsem poznal mnoho dobrých lidí a přátel. A to mě baví,“ podě-
lil se o svůj vztah ke své práci a koníčku Grund, který samozřejmě 
vnímá vlnu jisté kritiky odpůrců honů a myslivosti. „Často o tom 
vedeme diskuse a řada myslivců se s tím snaží něco udělat. Z mého 
pohledu však několik jedinců nebo malá myslivecká společnost nic 
nezmůže. Kdo by mohl dát osvětu myslivosti a zmírnit vlnu odpůr-
ců, jsou silné a velké organizace,“ domnívá se myslivecký hospodář 
s tím, že myslivost není bezhlavé zabíjení zvěře. 

Odlov je, jak poznamenal, řízen nastavenými pravidly. Jde o selek-
tivní odlov jedinců nehodících se do chovu, o částečnou regulaci 
zvěře, na mnoha místech přemnoženou. „Jak by za pár let vypadaly 
pole, lesy, kdybychom s volně žijící zvěří nijak nehospodařili a nelo-
vili ji? Vyrostlo by nám tam něco? Nad tím je třeba se také zamyslet. 
Chtěl bych ještě připomenout, že myslivci uvádějí na trh ke spotře-
bitelům kvalitní, čistě přírodní, výživnou, dietní, lehce stravitelnou 
zvěřinu s obsahem vysokého množství minerálních látek,“ dodal.
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ZDRAVOU 
ZVĚŘINU 
NEJVYŠŠÍ 
KVALITY 
NAKOUPÍTE 
VE FARMĚ 
TŘEBEŠOV
KDYŽ SE ŘEKNE ZVĚŘINA, STÁLE SE JEŠTĚ NA-
JDOU LIDÉ, KTEŘÍ TOMUTO MASU PŘÍLIŠ NEDŮ-
VĚŘUJÍ. DĚLAJÍ ALE CHYBU. MASO Z VOLNĚ ŽIJÍCÍ 
VYSOKÉ ZVĚŘE TOTIŽ PATŘÍ K NEJZDRAVĚJŠÍM 
ZDROJŮM BÍLKOVIN, VITAMINŮ B1, B2, B3, B5, B6, 
B12 A OBSAHUJE TAKÉ ŽELEZO I ZINEK. HLAVNÍ 
PŘEDNOSTÍ ZVĚŘINY JE PŘEDEVŠÍM NÍZKÝ OB-
SAH TUKU, KTERÝM PŘEDČÍ MASO HOSPODÁŘ-
SKÝCH ZVÍŘAT. BÍLKOVINY ZE ZVĚŘE MAJÍ KROMĚ 
TOHO MIMOŘÁDNOU BIOLOGICKOU HODNOTU 
UMOŽŇUJÍCÍ JEJICH VYUŽITÍ PŘI STAVBĚ BÍLKO-
VIN LIDSKÉHO TĚLA.

MATRIX | farma Třebešov
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ZDRAVOU 
ZVĚŘINU 
NEJVYŠŠÍ 
KVALITY 
NAKOUPÍTE 
VE FARMĚ 
TŘEBEŠOV

E-SHOP: FARMATREBESOV.CZ

A navíc, což je důležité, si na něm 
strávníci pochutnají a zpestří si svůj 
jídelníček. To může směle potvrdit 
Farma Třebešov, která úspěšně pro-
dukuje zvěřinu té nejvyšší kvality. 
Maso odebírá pouze od prověřených 
dodavatelů, respektive mysliveckých 
spolků z okolí Orlických hor, kde se 
nachází zdravá zvěř. Svým produktům 
zachovává jejich přírodní vlastnosti  
a velmi vysokou kvalitu. V tom maso 
Farmy Třebešov opravdu vyniká.

To potvrdila obchodní zástupkyně 
farmy Irena Tomasová. „Zabýváme 
se rostlinnou výrobou, prodejem  
a výkupem zvěřiny. V bourárně zpra-
cováváme zvěřinu na výsekové maso. 
Dále se zabýváme výrobou ostatních 
produktů, jako jsou uzeniny a další 
tepelně opracované výrobky, přede-
vším ze zvěřiny,“ řekla s tím, že lidé, 
kteří na farmě nakupují, si zvěřinu 
velmi oblíbili. Od srpna do ledna se 
zde kupuje maso z vysoké zvěře, jako 
například dančí, jelení a také srnčí.

„Červenější maso podobné hovězímu 
je maso jelení, dančí je světlejší a nej-
jemnější maso je samozřejmě srnčí. 
Zvěřina se nevykupuje celoročně, ale 
sezónně, kdy se může zvěř lovit. Srnčí 
se začíná kupovat od poloviny květ-
na, potom v červnu a červenci. Výkup 
masa z vysoké zvěře, jako jsou jeleni 

a daňci, je zahájen od konce srpna  
a probíhá až do ledna i února,“ pro-
zradila Tomasová.

Zvěřina je vhodná pro sportovce, pro-
tože dodává energii a zlepšuje kon-
dici, ale také pro děti. Zvěřina se už 
dost často objevuje v jídelníčcích zá-
kladních a středních škol. „Vzhledem 
k vysokému obsahu bílkovin a vitamí-
nů je zvěřina skutečně velmi vhodný 
pokrm pro všechny věkové kategorie. 
Pro tělo je velmi prospěšná a doporu-
čovala bych alespoň dvakrát do mě-
síce konzumovat zvěřinu,“ uvedla ob-
chodní zástupkyně Farmy Třebešov.

Zvěřina je prostě výjimečná. Takovou 
srnčí kýtou na smetaně určitě nešláp-
nete vedle. „Osobně mám ráda jelení 
maso, to preferuji. Vynikající jsou srn-
čí a dančí hřbet, jelení kýta bez kosti 
nebo dančí či jelení gulášové maso,“ 
nabudila chuťové pohárky strávníků 
Tomasová. Důležitá je rovněž expi-
race zvěřiny, která se na farmě zabalí 
a jde do chladicích boxů s teplotou 
minus osmnáct stupňů. „Maso má 
pak stále svoji čerstvost a expirace vý-
robku může být až rok a půl,“ dodala 
obchodní zástupkyně. Kdo tedy pro-
padne lahodné chuti zvěřiny, určitě 
neprohloupí, když navštíví Farmu Tře-
bešov na Rychnovsku.
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Maso
Nejprve začneme tím, že si připravíme 
maso. Očistíme ho a odblaníme. Většina 
blan a šlach poté při pečení ale stejně 
zcela změkne, protože maso budeme 
péct pomalu a dlouho. Maso rozpůlíme, 
uděláme si do něj díry a našpikujeme ho. 
Vždy je důležité, aby špek byl prochladlý 
a dobře držel svůj tvar. To způsobí, že se 
nám s ním bude dobře pracovat.

Maso pak okořeníme, použijeme drcený 
pepř a pořádně osolíme, protože maso 
už uvnitř nesolíme, tak aby ho sůl doká-
zala prostoupit. Přidáme rozdrcený jalo-
vec. Potom si nakrájíme cibuli, stačí na 
nudličky, a rozmístíme ji po pekáči a po-
ložíme tam i maso. Na maso ještě dáme 
rozmarýn, podlijeme ho vývarem nebo 
vodou tak, aby nebylo na suchu, a dáme 
péct. Pečeme pomalu na 140 stupňů až 
do změknutí, což může trvat dvě až čtyři 
hodiny.

Plněné krokety
Nejprve si připravíme náplň do kroket. 
Nakrájíme si anglickou slaninu na půlcen-
timetrové, centimetrové kostičky. A stejně  
i cibuli. Vůbec se s tím netrapte, protože se 

to celé rozdusí a nic z toho nezbude. Sla-
ninu a cibuli dáme do hrnce, zakápneme 
trochou oleje, nemusíme moc, protože 
slanina si pustí vlastní šťávu. Restujeme 
do zlatova, pak podlijeme vývarem a ne-
cháme vyredukovat. Takhle postup bude-
me dvakrát opakovat.

Výrobu kroket začneme tím, že si najemno 
nastrouháme brambory, přidáme vejce  
a mouku, uděláme těsto. Válečkem ho pak 
uválíme asi na půl centimetru silný plát  
a z něj vykrájíme kolečka na jednotlivé kro-
kety. Poté začneme plnit krokety vychla-
dlou náplní. Ideální je k tomu použít dvě 
kávové lžičky a udělat si malý noček. Není 
potřeba dávat náplně zbytečně moc, aby 
se to pak dobře balilo do kuliček. Krokety 
následně obalíme v klasickém trojobalu.

Šípkový přeliv
Na závěr si ještě doděláme šípkový přeliv 
ze šťávy, která nám zbyla po pečení kan-
ce. Šťávu z masa si přecedíme do rendlíku  
a přidáme šípkový džem, který nám omáč-
ku trošku zahustí a dodá jí chuť. Pak přidá-
me ještě máslo a zamícháme ho do omáč-
ky. Pozor, je důležité, když už v hrnci máme 
máslo, aby se omáčka už dál nevařila.

Suroviny:

• 800 g kančího krku
• špek
• 300 g cibule
• 5 kuliček jalovce
• snítku rozmarýnu
• 1 lžíci másla
• 3 lžíce šípkového džemu
• sůl a pepř
• 300 g anglické slaniny
• 300 g cibule
• 1 litr neochuzeného  

hovězího vývaru
• olej
• 600 g brambor
• 300 g hrubé mouky
• 2 vejce

KANČÍ KRK SE ŠÍPKOVÝM PŘELIVEM  
A PLNĚNÝMI KROKETAMI

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

RECEPT 
OD ŠÉFKUCHAŘE…
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e-shop
www.farmatrebesov.cz

To nejlepší z Orlických hor

1. Výběr a objednávka 
V našem e-shopu si vyberete maso, uzeniny, paštiky, 
koření a dárkové balíčky. Odešlete objednávku.

2. Potvrzení ceny 
Masa dodáváme v balení, která se mohou  lišit  
maximálně o 20 %. Připravíme Vaše balíčky  
a pošleme Vám přesné hmotnosti a cenu.

3. Platba 
Zaplatíte potvrzenou cenu. Platební údaje Vám  
přijdou emailem.

4. Termín rozvozu 
Po přijetí platby Vás kontaktujeme a zařadíme  
do pravidelného rozvozu.

5. Balení a doprava 
Produkty jsou baleny do termotašek a převážený  
v mrazícím voze. Je možný i osobní odběr na prodejně  
v Třeběšově ve středu a v pátek od 8:00 do 17:00 hod.

Jelení Srnčí Dančí Kančí Muflon

Ostatní
klobásy, salámy, kýty, špekáčky, 
hrubozrnné i jemné paštiky,  
tlačenky, bažanti, kachny, zajíci,  
dárkové balíčky, koření, ...

 

 

Pardubice

Hradec Králové

Holohlavy

Praskačka

Černilov

Opatovice
nad Labem

Mikulovice

Lázně
Bohdaneč

Moravany

Týniště
nad Orlicí

Ledce

Třebechovice
pod Orebem

Opočno

Dobruška

Kostelec
nad Orlicí

Rychnov 
nad Kněžnou

Rybná 
nad Zdobnicí

Borohrádek

Choceň

Holice

Předměřice
nad LabemDolní Přím

•  Prvotřídní kvalita a rychlost zpracování masa.
•  Vykupujeme zvěřinu ulovenou pouze  

ve východočeském kraji, především  
z oblasti Orlických hor.

•  Použitím profesionálního zchlazovače Šoker  

si maso zachovává čerstvost a kvalitu  
i po rozmrazení. 

•  Naší prioritou je kvalita nad kvantitou,  
proto jsou veškeré naše produkty poctivé  
a uzeniny obsahují vysoký podíl masa.

Čerstvá zvěřina a uzeniny
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TECHNICKÉ PARAMETRY:
•		součinitel	prostupu	tepla	Uw od 0,73 W/m2

•		stavební	hloubka	82,5	mm	pro	tloušťku	zasklení	 
do	54	mm

• 6 komor	v	osazovacím	rámu	a	křídle
•		osazení	dvojskly nebo trojskly
•		dorazové	těsnění	ve	2	rovinách
•  3 kontinuální těsnící roviny
•		zlepšená	statika	díky	STV®	(statickému	suchému	
zasklení)

•		velká	hlavní	komora	pro	zabudování	ocelových	
výztuží	v	tloušťce	1,5	–	2	mm

•		zvuková	izolace	až	45	dB

Okna	s	nadčasovým	designem	pro	náročné.	Vyhoví	nejvyšším	tech-
nickým	i	estetickým	požadavkům	každého	domu,	včetně	nízkoenergetic-
kého	a	pasivního.	Kombinace	inovativních	detailů	a	řešení	na	klíč	zajistí	
dokonalý	tepelný	a	akustický	komfort.	Díky	atraktivnímu	vzhledu	a	české	
výrobě	se	stanou	stylovou	součástí	interiéru	i	exteriéru.

MATRIX 
Premium

windows.matrix-as.cz 
ONLINE NEZÁVAZNÁ  

CENOVÁ NABÍDKA NA


