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Nic 
dřevěného 

nám není 
cizí.

Ať už jste truhlář, nebo tesař, ať už opravuje-
te domek, nebo budujete zahradu – stavte se 
za námi. Pracovníci 15 Dřevocenter po celé  
České republice jsou připraveni vám nabídnout 
to nejlepší ze sortimentu smrkových, borovico-
vých a modřínových palubek, teras, stavebního  
i truhlářského řeziva, dubových podlah, plotovek, 
latí, fošen nebo OSB desek.

NAŠE
PORTFOLIO 
PRODUKTŮ

 » Nejširší výběr kvalitního řeziva
 » Kompletní dřevěný program, spojovací materiál, impregnační a nátěrové hmoty
 » Dlouhodobé nejnižší ceny v regionu + akční nabídky
 » Zboží okamžitě k odebrání
 » Vzorkovna, odborná pomoc a poradenství
 » Stejný přístup pro všechny zákazníky

2 Dřevěná (nosná)
konstrukce střechy

 » krokve – hranoly, fošny
 » vaznice – hranoly
 » pozednice – hranoly
 » kleštiny – fošny
 » pochozí půda – prkna tl. 24 mm, 
fošny tl. 30 mm, OSB desky

4 Konstrukce podlahy
 » OSB desky, durelis desky 
nebo podlahové palubky 
 – 19 × 121, 24 × 146, 
 28 × 146 mm

 » nosná konstrukce 
 – KVH hranoly, hranoly

5 Dřevěná konstrukce stěn
 » KVH hranoly 
 » OSB desky, překližky
 » obkladové palubky + rohové 
lišty

 » fasádní profily – venkovní

6 Venkovní terasa
 » podkladní hranoly
 » vymezovací lišty
 » terasová prkna – modřín, 
termoborovice, exotica

 » nerezové vruty TERASO

3 Dřevěná konstrukce stropů
 » OSB desky, durelis desky, 
překližka

 » dřevěný rošt – KVH hranoly, 
hranoly, fošny

 » podbití stropu – obkladové 
palubky

7 Spojovací materiál
 » konstrukční vruty do dřeva 
RAPITEC

 » hřebíky
 » závitové tyče
 » úhelníky
 » kotevní patky
 » spojovací desky

8 Nátěrové hmoty
 » Remmers a OSMO
 » venkovní – oleje, lazury
 » vnitřní – oleje, lazury, 
laky, vosky

1 Střecha
 » střešní latě – latě (30 × 50,  
40 × 50, 40 × 60 mm)

 » záklop střechy – prkna tl.  
23–24 mm, délky 3, 4 a 5 m

 » záklop střechy – OSB desky, 
durelis desky

drevocentrum-as.cz           eshop.drevocentrum-as.cz
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KONTAKTY NA POBOČKY Pobočky Dřevocentra 15x v ČR!

Mnichovo Hradiště
Tel.: 778 482 006, 778 482 007
e-mail: mnichovohradiste@drevocentrum-as.cz
Adresa: Jiráskova 1013, 295 01 Mnichovo Hradiště

Dobruška
Tel.: 777 712 706, 777 712 785, 494 623 100
e-mail: dobruska@drevocentrum-as.cz
Adresa: Nádražní 534, 518 01 Dobruška

Ostrava - Petřvald u Karviné
Tel.: 602 353 014, 770 103 388
e-mail: petrvald@drevocentrum-as.cz
Adresa: ul. Ostravská 457, 735 41 Petřvald 

Pardubice
Tel.: 774 432 001, 770 170 115, 466 670 128
e-mail: pardubice@drevocentrum-as.cz
Adresa: Dělnická 384 (areál ZZN), 530 03 Pardubice

Hradec Králové
Tel.: 495 453 007, 602 648 942
e-mail: hradeckralove@drevocentrum-as.cz
Adresa: Vážní ulice, 500 03 Hradec Králové

Olomouc - Velká Bystřice
Tel.: 602 367 452, 725 396 308, 585 154 187
e-mail: olomouc@drevocentrum-as.cz
Adresa: ul. ČSA 984 (naproti Makru), 783 53 Velká Bystřice

Přelouč
Tel.: 733 124 441, 774 432 002
e-mail: prelouc@drevocentrum-as.cz
Adresa: areál ZD Lhota pod Přeloučí, 535 01 Přelouč

Medlešice u Chrudimi
Tel.: 469 688 811, 602 516 766
e-mail: medlesice@drevocentrum-as.cz
Adresa: Zámecká 109, 538 31 Medlešice u Chrudimi

Trutnov
Tel.: 725 915 691, 499 397 341
e-mail: trutnov@drevocentrum-as.cz
Adresa: Mírová 477, 541 02 Trutnov

Ústí nad Labem
Tel.: 725 396 310, 475 205 032
e-mail: usti@drevocentrum-as.cz
Adresa: Havířská ulice (areál stavebnin STAMA),  
                400 01 Ústí nad Labem

Hodonín
Tel.: 602 784 106, 518 352 534
e-mail: hodonin@drevocentrum-as.cz
Adresa: Velkomoravská 31, 695 31 Hodonín

Prostějov
Tel.: 770 158 489, 775 475 567
e-mail: prostejov@drevocentrum-as.cz
Adresa: vjezd do areálu z ulice Za Olomouckou, 796 01 Prostějov

Znojmo
Tel.: 770 158 485, 608 959 639
e-mail: znojmo@drevocentrum-as.cz
Adresa: vjezd do areálu z ulice Dobšická, 669 02 Znojmo

Žatec
Tel.: 770 152 037, 770 152 038
e-mail: zatec@drevocentrum-as.cz
Adresa: Volyňských Čechů 3130, 438 01 Žatec

Kunovice
Tel.: 770 152 035, 770 152 036
e-mail: kunovice@drevocentrum-as.cz
Adresa: ul. Panská 23, 686 04 Kunovice

drevocentrum-as.cz           eshop.drevocentrum-as.cz DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Adresa sídla:
Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2

Adresa pro zasílání dokumentů:
Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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6DŘEVOCENTRUM CZ
Dřevocentrum se může pochlubit úspěšným rokem 2021
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Největší pomocí při rozhodování je testovací jízda 30
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5. ročník jarního půlmaratonu na Studánce 31
HOTEL STUDÁNKA
Studánka ve Včelném lese ožila lázněmi už v 17. století 34
MATRIX SPRÁVA
AC Matrix Lipovka se bude i letos dále rozvíjet 36
FARMA TŘEBEŠOV
Co se děje na polích farmy Třebešov 38

DŘEVOCENTRUM SE MŮŽE  
POCHLUBIT ÚSPĚŠNÝM ROKEM 2021,  
I LETOS MÁ SMĚLÉ PLÁNY

Z pohledu tržeb a hodpodářského výsledku byl 
ve společnosti Dřevocentrum CZ, a. s. rok 2021 
nejlepší v celé historii. 

6

O
B

SA
H



10 ALEŠ ERBER

Chci přispět ke změně myšlení

5. ROČNÍK JARNÍHO 
PŮLMARATONU NA  
STUDÁNCE

Myšlenka uspořádat 
běžeckou akci v okolí resortu 
Hotelu Studánka se zrodila 
již na podzim roku 2016.

LUXUSNÍ REZIDENČNÍ  
KOMPLEX

Projekt Aldrov představuje 
luxusní horský komplex.

31

20

CO SE DĚJE NA POLÍCH FARMY 
TŘEBEŠOV

Jaro je tady a cílem každého správného 
hospodáře je kvalitní a správně fungující půda.

38

UMĚLÉ SUŠENÍ 
DŘEVA

Tentokrát se vrátíme 
do našeho závodu na 
zpracování dřevní hmoty.
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DŘEVOCENTRUM 
SE MŮŽE POCHLUBIT 
ÚSPĚŠNÝM ROKEM 2021, 
I LETOS MÁ SMĚLÉ PLÁNY

Z POHLEDU TRŽEB A HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU BYL VE SPOLEČ-
NOSTI DŘEVOCENTRUM CZ, A. S. ROK 2021 NEJLEPŠÍ V CELÉ HISTO-
RII. CESTA K TOMUTO PRODEJNÍMU VÝSLEDKU ALE NEBYLA JEDNO-
DUCHÁ. PŘINESLA S SEBOU SPOUSTU NOVÝCH ÚKOLŮ A NUTNÝCH 
NASTAVENÍ VE STRATEGII PRODEJE A NÁKUPU.

MATRIX | dřevocentrum CZ
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„Začátkem minulého roku jsme začali realizovat výhodné nákupy 
důležitých produktů a budovali prodejní zásoby pro začátek sezó-
ny. Ve spolupráci s našimi nejvýznamnějšími dodavateli a výrobci 
se nám i za cenu zvýšených investic do skladových zásob podařilo 
naskladnit dostatečné množství všech komodit hned z kraje roku,“ 
řekl Martin Konvalina, ředitel společnosti Dřevocentrum CZ, která 
1. dubna 2021 úspěšně otevřela dvě nové prodejní pobočky v Žatci 
a v Kunovicích. Ještě předtím byly obě pobočky zrekonstruovány 
a dovybaveny důstojným prodejním prostorem se zázemím pro 
obsluhu. 

„Navíc disponují dostatečným skladovým prostorem v krytých ha-
lách, a proto mohly být naskladněny plnohodnotným rozsahem 
sortimentu, na který jsou naši zákazníci zvyklí z jiných poboček,“ 
uvedl ředitel. V červnu téhož roku byla také dokončena výstavba 
a instalace obráběcího centra Hundegger v medlešické pobočce. 
Tím se rozšířila nabídka servisu o CNC obráběné dřevěné materiá-
ly, především pro nabídku krovů, které jsou na CNC stroji opatřeny 
všemi potřebnými výřezy, dlaby a vývrty, aby mohly být na stavbě 
sestaveny jednoduše stavebnicovým systémem. Tato nabídka zá-
kazníkům Dřevocentra výrazně zkrátí čas při stavbě dřevěných kon-
strukcí, a navíc snižuje nároky na zkušenosti a zručnost řemeslníků.

Již v jarních měsících docházelo k postupnému nárůstu cen všech 
dřevařských materiálů kvůli růstu cen kulatiny a vysoké poptávce 
od tuzemských zákazníků. Kromě toho byl výrazně navýšen export 
především do Ameriky a Číny. Tyto země byly schopné nabídnout 
vyšší výkupní cenu, než jaká byla v té době v Evropě standardem. 
Podle ředitele růst cen gradoval do maximální hodnoty v červenci 
a udržel se až do konce srpna. V průběhu prázdnin se snížila po-
ptávka a postupně ochladl i export. Každoroční nárůst poptávky 
na začátku září však nepřišel, proto mnozí výrobci začali postupně 
zlevňovat materiály a tento trend pak vydržel až do konce roku.

„Během tohoto cenově nestabilního období jsme hledali další pily 
a výrobce, kteří by doplnili objem materiálu pro náš prodej a záro-
veň přistoupili na otevřené jednání o prodejních cenách na naše 
pobočky. Podařilo se nám uzavřít smlouvy s několika pilami a re-
zervovat si jejich většinový výrobní objem za dohodnutou nákupní 
cenu. Naše společnost je tak pro tyto pily významným partnerem  
s garancí pravidelného odběru,“ prozradil ředitel Konvalina.

Začátek letošního roku společnost Dřevocentrum opět zahájila 
strategickým nákupem a návozem především hoblovaných mate-
riálů. Potvrdilo se, že sázka na pevné partnerské vztahy se vyplácí, 
a proto je nyní schopná naskladňovat materiály v dostatečném 
množství, a to i takové, které jsou v současné době nedostatkové, 
například sibiřský modřín. Objednávky na objemy z tohoto mate-
riálu byly pečlivě připravené s velkým předstihem již v listopadu.

„Vysoké prodejní objemy a počet poboček nás stále tlačí ke zlep-
šování logistiky nákupu a budování zásobních kapacit tak, aby  
v průběhu sezóny neohrozily naši nabídku výpadky jednotlivých 
sortimentů nebo rozměrů. Proto jsme se rozhodli pro nákup no-
vého areálu v Kolíně, který je vhodný pro vybudování logistického 
centra. Toto centrum nám zajistí přímou distribuci v rámci prodeje 
přes e-shop a zlepší logistiku dodávek i méně prodávaného sorti-
mentu na prodejní pobočky v Čechách,“ nastínil plány ředitel Dře-
vocentra.

Toto rozšíření skladové kapacity umožní zlepšení dodavatelského 
servisu dalším prodejcům, zejména stavebnin a menších prodejen. 
Společnost nadále pracuje i na vyhledávání vhodných areálů pro 
rozšíření vlastní sítě poboček, především pak ve Středočeském a Ji-
hočeském kraji. „Věříme, že naši obchodní partneři z řad odběratelů 
i dodavatelů budou s touto strategií spokojeni a opět to upevní naši 
spolupráci i dobré vztahy,“ dodal Martin Konvalina.
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Jaro je obdobím budování. Pokud hodláte 
zvelebit zahradu novou terasou, pergolou, al-
tánkem nebo přístřeškem, nezapomeňte nám 
poslat fotku svého díla na e-mail soutez@dre-
vocentrum-as.cz nebo na www.facebook.
com/drevocentrumcz – hlavní příspěvek  
k soutěži „Nebuď dřevo, nakup za polovic“. Za-
řadíme vás do soutěže, ve které můžete vyhrát 
polovinu nákladů na stavbu.

Rádi vaše kutilské počiny podpoříme. Šikov-
nost si zaslouží odměnu.

Soutěž probíhá od 24. března do 31. květ-
na 2022. Zapojit se může každý, kdo v té době 
zakoupí v některé z prodejen Dřevocentrum 
CZ stavební materiál a svépomocí z něj zhoto-
ví „větší než malou“ dřevěnou stavbu, pečlivě 
smontovanou a nápaditě zasazenou do krajiny.

Stačí organizátorům zaslat fotografii díla  
i s jeho popisem. Vítěz získá 50 % z částky, 
za kterou materiál nakoupil, a to formou 
dárkového poukazu na další nákup. Maxi-
mální hodnota zboží je 50 000 korun, výher-
ce tedy může obdržet kupon v hodnotě až  
25 000 korun.

Sledujte naše webové stránky a facebook s po-
drobnostmi o soutěži a 6. června 2022 zjistíte, 
jestli jste tím šťastným právě vy.

Soutěže Nebuď dřevo, nakup za polovic! se 
může každý stavebník zúčastnit i s několika 
projekty. Pro zařazení do soutěže je rozho-
dující, aby na jejich realizaci použil materiál  
z Dřevocentra a stavbu vybudoval svépomocí.
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KVH SMRK NSi

TERASA MODRÍN 
SIBIRSKÝ

100 × 100 × 3 000 mm
Akční cena: 616 Kč/ks s DPH

27 × 143 × 4 000 mm, AB kvalita, 
vroubkovaná/vroubkovaná
Akční cena: 598 Kč/ks s DPH

. . 
KVH SMRK NSi
100 × 100 × 4 000 mm
Akční cena: 822 Kč/ks s DPH

ˇ 
ˇ 

TERASA MODRÍN 
SIBIRSKÝ
27 × 143 × 4 000 mm, AB kvalita, 
hladká/hladká
Akční cena: 598 Kč/ks s DPH

Akce platí do 30. dubna 2022 nebo do vyprodání zásob.

ˇ 
ˇ 

NABÍDKA PRODUKTU V AKCI
O
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Lesnickou problematikou se zabývá od svého mládí. Pří-
rodu více vnímal od deseti, třinácti let. Když viděl film 
Za trnkovým keřem s Tomášem Holým, věděl, že se chce 
stát hajným. To už byla cesta ke středoškolskému studiu 
na České lesnické akademii v Trutnově. Nezávislý porad-
ce na lesnicko-dřevařský sektor, správce lesních majetků 
a environmentální specialista Aleš Erber vystudoval obor 
Lesní inženýrství na Fakultě lesnické a dřevařské České ze-
mědělské univerzity v Praze.

Vedle toho v roce 2008 ještě stihl na částečný úvazek pracovat pro 
Lesy České republiky, stáž na Ministerstvu zemědělství ČR nebo 
studovat v Německu. „Dá se říct, že jsem podlehl lesnické vášni,“ 
uvedl. V současné době mimo jiné založil portál www.prirodatv.cz 
a moderuje pořad Blíže k přírodě. Kromě toho si pochvaluje navá-
zání spolupráce se společností MATRIX z Třebešova na Rychnov-
sku, jak zaznělo v našem rozhovoru.

Jak jste navázal spolupráci se společností MATRIX?
Spravuji lesy, obchoduji se dřevem a zajímám se o odběratele, 
kteří by dřevo dobře vykoupili. Proto jsem měl několik let v pod-
vědomí společnost MATRIX, která mimo jiné prostřednictvím své 

CHCI PŘISPĚT
KE ZMĚNĚ MYŠLENÍ

Farmy Třebešov zavedla výkup zvěřiny. Více jsem si jí začal všímat 
v době, kdy jsem zaznamenal spolupráci společnosti MATRIX  
s Mendelovou univerzitou v Brně v rámci výzkumného projektu na 
inovace dřevostaveb, což mě zaujalo a zakořenilo ve mně.

Kdy došlo k vzájemnému kontaktu?
Když vypukla covidová pandemie, byl problém s odbytem zvěřiny 
a s jejími nízkými výkupními cenami. Se zavřenými restauracemi 
se zkrátka zastavila poptávka zvěřiny kvůli omezeným provozům 
takřka v celé Evropské unii, přičemž faktem je, že tři čtvrtiny ob-
jemu zvěřiny pocházejícího z České republiky jdou do zahraničí. 
Chtěl jsem v této oblasti při mých zahraničních kontaktech zá-
sadně pomoci českému trhu, především ve východních Čechách. 
Proto jsem v roce 2020 oslovil generálního ředitele společnosti 
MATRIX pana Libora Buriana s možností spolupráce na této bázi. 
Byl to takový první kontakt s ním, s jeho společností, především 
s Farmou Třebešov. Musím ještě připomenout takovou drobnost, 
která mně společnost MATRIX vždy připomene. Když mám schůz-
ku s náměstkem ministra zemědělství a čekám na přijetí, na stol-
ku sekretariátu vždy leží časopis MATRIX Info, který si tam rád pro-
hlédnu a začtu se do něj. Vždy mne potěší, že na takových místech 
se prezentují firmy z východních Čech. Jsem totiž velký patriot. 

MATRIX | správa
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Jste autorem a zároveň moderátorem TV seriálu Blíže příro-
dě. Co je jeho hlavním smyslem a kdy vznikl?
Myšlenka na vznik tohoto pořadu přišla v minulém roce. Měl jsem 
na mysli pořad, který se sice bude zabývat odbornou problemati-
kou, ale pro laiky bude představena přijatelnou a srozumitelnou 
formou. Při studiu v Německu jsem zhlédl inspirativní pořady, kte-
ré jsou oblíbené a mají velkou sledovanost. A já jsem si tenkrát ří-
kal, že je nesmírná škoda, že pořady, jež by přibližovaly veřejnosti 
všechny možné aspekty v přírodní oblasti a problémy celého sek-
toru od zemědělství přes rybářství, lesnictví, dřevostavby až po 
ochranu životního prostředí, nejsou na naší televizní scéně. Když 
jsem odešel od Lesů ČR, napsal jsem několik námětů na pořady 
a dokumenty. Poměrně dlouhou dobu zrály v mém šuplíku. Vě-
děl jsem ale, že se jednou budou hodit. V momentě, kdy jsem se  
u Milana Zerzána, ředitele Městských lesů Hradec Králové, po-
tkal s Milošem Bartoněm, majitelem soukromého vydavatelství  
TN Média, které vydává vlastní média a provozuje internetové 
portály na území Královéhradeckého kraje, věděl jsem, že nastal 
čas vytáhnout ze šuplíku desky, otřít prach a oprášit starý text. 
Musím přiznat, že ze strany Miloše Bartoně byla zpočátku velká 
skepse. Docela bych ho parafrázoval: „Takových lidí, kteří za mnou 
chodí a říkají, že mají super námět na pořad, je hodně, ale jen 
tobě (jakože mně) se povedlo zároveň zajistit do velké míry finan-
cování.“ Když jsme viděli, že už máme pro projekt z velké části fi-
nance zajištěny, pořad Blíže k přírodě byl na světě. V tomto směru 
je namístě poděkovat firmě MATRIX, a hlavně panu Burianovi, za 
finanční podporu.

Co bylo vlastně hlavní motivací, která vás hnala ke vzniku 
pořadu?
Primárně určitě to, že nám chybí osvěta našeho lesnického sek-
toru a dřeva jako ekologické i obnovitelné suroviny. Sekundární 
motivací bylo to, že chceme semknout přes tento mediální ná-
stroj celý zemědělský a dřevařský sektor, posunout ho dál a přiblí-
žit ho tímto způsobem veřejnosti, aby společnost lépe pochopila, 
co znamená péče o krajinu a její udržitelnost. Snad se nám to  
v odvysílaných dílech alespoň trošku povedlo. 

Jaké hosty si do něj zvete?
Zatím jsme odvysílali deset dílů. Součástí pořadu jsou pestrá  
a rozmanitá témata. Pozval jsem hosty, které dobře znám, ne-
bojí se vystoupit před kamerou a jsou ve svém oboru odborníky. 
Diváci se mohli dozvědět něco o rekreační funkci lesů, ochraně 
přírody v Krkonošském národním parku, rybničním hospodářství, 
tradičním farmaření, dřevařství, myslivosti a prodeji zvěřiny, lesu 
budoucnosti či vlcích v přírodě. Kromě toho jsem měl v pořadu 
Blíže k přírodě i hejtmany Královéhradeckého a Pardubického 
kraje. Takže díly byly velice pestré. Ještě jsem měl náměty na dva 
díly, které se nám již kvůli rozpočtu nepodařilo natočit. Chtěl jsem 
mít ještě jeden díl zaměřený na dřevostavby a na koně a kočí pra-
cující v lesích.

Byli mezi hosty i zástupci společnosti MATRIX? 
Kdo konkrétně?
Ano. Když jsem vymýšlel témata k natáčení, napadlo mě v sou-
vislosti s dřevem jako ekologickou surovinou navštívit společnost 
MATRIX Wood v Třebešově. Na toto téma jsem si povídal s šéfem 
dřevařské divize Martinem Mandysem. S ním si fakt dobře rozu-
míme, hlavně po vizionářské stránce, například kam obor bude 
směřovat a co je potřeba udělat, aby se lesnicko-dřevařský sektor 
zlepšil. Já hodně koukám po světě na novinky, kde se co šustne, 
co se kde a jak „řeže“ a podobně. Občas mu něco pro zajímavost 
pošlu, a pak, když se potkáme, se o tom bavíme. Druhý díl byl  
o Farmě Třebešov. Námět se zrodil tak, že k lesnictví patří mysli-
vost. Chtěl jsem díl na myslivost, zpracování zvěřiny a její prodej. 
Má představa o tom dílu byla ale opravdu megalomanská. Takže 
jsem pak změnil koncept a Farma Třebešov se následně náramně 
hodila. Věděl jsem totiž, že o myslivosti si mohu popovídat s gene-
rálním ředitelem společnosti MATRIX Liborem Burianem. O něm 
jsem věděl, že to je vášnivý lovec, zdatný myslivec, který navíc  
o myslivosti hezky povídá. Výsledkem bylo velice příjemné, pří-
nosné, inspirativní povídání a tím byla navázána konkrétní spolu-
práce s touto společností. Na tomto místě bych rád ještě vyzdvihl, 
že mám velký respekt a slova uznání před tím, co pan Burian vy-
budoval, kam společnost posouvá, protože to není úplně běžné. 
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A musím přiznat, že se vždy na setkání s ním těším. Rád se bavím 
s lidmi, kteří mají obrovský přehled i určitý nadhled, umí se orien-
tovat v různých tématech, vytvořit si svůj názor u špatně čitelných 
věcí a mají vizi, kterou jsou schopni naplňovat. A to je případ pana 
Buriana.   

Bude pořad Blíže k přírodě pokračovat i v budoucnu?
Chci, aby vzniklo dalších deset dílů, které by byly o řád kvalit-
nější a zajímavější pro diváka. Sehnat tedy o to více finančních 
prostředků, smyslem je, jak už jsem uvedl, osvěta a propagace 
venkova jako takového. Pro mě osobně je to výzva, takže uvidíme, 
zda se to podaří. Myslím, že by byla škoda skončit po deseti dílech  
a neposunout své nové hranice. Rád se v tomto směru vydávám 
do neprobádaných končin, kde jsou rozmanité překážky, které je 
potřeba zdolávat, důležité věci posouvat kupředu, prošlapávat 
nové cesty pro další generace a dát podnět k přemýšlení. Takže 
uvidíme. Můžu ale prozradit, že v hlavě nosíme ještě jeden pořad. 
Ten se vztahuje ke šlechtickým rodům, v němž bychom chtěli 
představit, jaký mají vztah ke krajině, lesům, jak vnímají klimatic-
kou změnu, udržitelnost, s jakými problémy se potýkají a podob-
ně. A přiznávám, že v šuplíku mám ještě několik projektů. Takže 
jen mít čas, dostatek finančních prostředků, chuť, stejně naladěný 
tým kolem sebe a může postupně vznikat celá řada hezkých věcí. 

Z vašeho webu vyplývá, že jste díky svým aktivitám neob-
vyklým lesníkem. Čím vším se aktuálně zabýváte, jsou lesy 
vaše životní poslání?
Už od doby, kdy jsem před deseti lety studoval v Německu, se mi 
honily v hlavě různé myšlenky a nápady, jež postupně dozrály do 
jasných vizí. To, co teď tady dělám prakticky, je naplnění těch-
to vizí. Propagace lesů, výrobků ze dřeva, dřevostaveb, přírodě 
blízkého hospodaření, zavádění inovativních postupů pěstování 
lesů v reakci na změnu klimatu nebo speciálních managementů 
zeleně. Jde například o agrolesnictví, které propaguji již více než 
10 let. Nebo o aplikace archaických tvarů lesů, jako je les střední 
či nízký v lesích s vyšším ochranářským zájmem či chytrou péči 
zeleně podél železničních tratí kvůli zvýšení bezpečnosti provo-
zu, odolnosti zeleně a podpoře biodiverzity, na níž teď pracuji na 
Správě železnic. Vedle toho pracuji i pro Fakultu lesnickou a dře-
vařskou ČZU v Praze a spravuji či dohlížím na les o výměře větší 
než dva tisíce hektarů. K tomu opět začínám přednášet o lesích, 
lesnicko-dřevařském sektoru ve vazbě na dřevostavby na různých 
odborných fórech či jen pro laickou veřejnost. A propagace dře-
vostaveb je nyní asi moje hlavní téma a strašně mě baví. Víte, dře-
vostavby a vůbec dřevěné výrobky jdou naproti pestrým lesům, 
což mně dává energii k tomu, že celá řada věcí krásně do sebe 
zapadá a dává smysl. 

Vaše motto je, že nejvyšší cíle každé podnikatelské činnosti 
musí vždy stát na ekonomické, ekologické a sociální stabili-
tě. Mohl byste to přiblížit?
Správná firma a management by měly hledat vyváženost a syn-
chronizaci těchto tří prvků. Dává to totiž základ zdravé firmě, zajiš-
ťuje trvalou udržitelnost prostředí, možnost rozvoje a ekonomic-
kou prosperitu. Dobře se to projevilo v době krize, kdy lesnickým 
firmám založeným na ekologické bázi, které předcházely rizikům 
přírodních katastrof, to nesnížilo jejich hodnotu. Je také předpo-
klad, že zaměstnanci dají o trochu více firmě, když se k nim chová 
slušně, vytváří dobré pracovní podmínky a dobře jim platí.

Nejen v médiích se často objevují výhrady vůči jednodruho-
vým lesním porostům s důrazem na to, že by měly být spíše 
smíšené. Jak to vidí odborník?
Od roku 1995, kdy se změnil lesní zákon, je tady snaha zvýšit po-

díl listnatých stromů a jedle, aby byly lesy druhově pestřejší. Ta 
proměna jde ale velmi pomalu. U nás je standardem, že se vyká-
cí jeden hektar a přemění se každý rok přibližně jedno procento 
druhové skladby. Alespoň to tak platilo, než kůrovcové těžby způ-
sobily velké holiny. Díky tomu se teď sází více listnáčů než jehlič-
nanů. Otázka však je, jestli stejný stav druhé skladby bude stejný 
i za deset let. Obrovský vliv na to má totiž přemnožená zvěř, která 
je největším limitním faktorem obnovy. Spousta porostů by totiž 
ve své podstatě vypadala úplně jinak, kdyby zvěř výrazně neovliv-
ňovala druhovou pestrost a jejich přirozenou obnovu.

Je smrk sprosté slovo, jak lze často slyšet, a má u nás v sou-
vislosti s klimatickou změnou šanci prosperovat?
Není otázka, zda smrk sázet nebo ne, ale spíše ho jiným způso-
bem pěstovat. Pokud les obnovíme přirozeným způsobem pod 
clonou mateřského porostu a budu ho pěstovat dlouhou dobu, 
tak nemám problém smrk tímto způsobem pěstovat i v nižších 
nadmořských výškách. Z mého pohledu je tato výšková a věková 
struktura daleko důležitější než druhová. Když kůrovec napadne 
dospělý strom nebo ho sfoukne vítr, pořád tam zůstane mladá ge-
nerace lesa, která tomu odolá, a nevznikne žádná holina. Je lepší, 
aby těžba lesa probíhala po desetiletích, aby les zůstal vizuálně 
a kontinuálně stejný. To je podle mě sociální přístup, ze kterého 
plynou i lepší mimoprodukční funkce lesa.

Je i více zvěře? Má její přemnožení negativní dopad na kva-
litu lesů?
Ano. Zvěře je hodně a my jako lesáci tlačíme na to, aby se více 
lovila. Chceme mít odolné, tedy pestré lesy a zvěře tolik, aby ji les 
uživil, což je zásadní. Ve sterilních smrkových porostech se zvěř 
těžko uživí, proto každá jedlička či dub je jak bonbónek, na který 
se zvěř soustřeďuje. Uchyluje se do pestřejšího lesního porostu, 
kde škodí, což vede k destabilizaci krajiny. Důležitá je určitá rov-
nováha, aby zvěře bylo dost, ale ne tolik, že zničí lesní porosty. Je 
tedy nutné snížit stavy zvěře, aby se krajina revitalizovala včetně 
té zemědělské. Když se však zvěř bude lovit, musí být poptávka 
veřejnosti po zvěřině. Větší část tohoto produktu jde do zahraničí, 
a to je chyba.

Proč je v oblasti lesnictví nutná dlouhodobá vize?
Protože samotné pěstování lesa je dlouhodobé. Proto je nutné 
mít dlouhodobou vizi, kam les bude směřován. Pokud chce ně-
kdo přejít z monokulturního na druhově pestrý les, ujde velmi 
dlouhou cestu. Bavíme se o desítkách let. Na to je potřeba mít 
vzdělaný odborný i technický personál a vzdělávání by mělo jít 
ruku v ruce s vizí státu a vlastníků lesů. Je také třeba se držet dře-
vařského zpracovatelského průmyslu, nelze oddělovat dřevo od 
lesa a les od dřeva. Je to spojitá nádoba. Vlastníci lesních porostů 
by měli vytvářet stabilní, odolné lesy a průmysl se musí přizpůso-
bit. Zatím to bylo právě naopak.

Z vašich mediálních vyjádření si nelze nevšimnout, že je 
podle vás dřevo surovina budoucnosti. Proč si to myslíte  
a z čeho vycházíte?
Myslím si, že se nacházíme v době dřevěné. Dřevo je nejen ob-
novitelnou multifunkční surovinou, ale s ohledem na klimatickou 
změnu také fantastický materiál, který fixuje CO2, tedy oxid uhliči-
tý. To znamená, že stromy absorbují v rámci své výživy CO2 a dře-
vo ho fixuje. Dřevěné výrobky a dřevostavby obecně jsou vysoce 
ekologické, pokud je strom pokácen, zpracován a je z něj vytvoře-
ná přidaná hodnota výrobku v daném místě. Při realizacích dřevo-
staveb vzniká navíc minimum odpadu, dům je přesně nařezaný. 
Je to bezpečnější stavba, absorbuje různé škodlivé látky a člověk 
se v ní cítí lépe.

MATRIX | správa
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S dřevem souvisí i dřevostavby. Myslíte si, že se v České 
republice dočkáme dřevostaveb s výškou okolo 90 metrů, 
které stojí například ve Vídni, Oslu a další se staví v Evropě 
i v USA?
Cílem asi nejsou devadesátimetrové mrakodrapy, ale výškové 
šesti až osmipatrové budovy ze dřeva, které mají velkou budouc-
nost a staví se rychle. Samozřejmě stavby nejsou celé ze dřeva. 
Mají betonový základ a jádro pro výtah, vše okolo je už ze dřeva.  
A takto vidí celý západní svět, který daleko více staví ze dřeva, pro-
tože výškové dřevostavby mají v porovnání s betonovými stavba-
mi řadu předností. Jejich stavba je rychlejší, tedy pro investory 
je příznivější cash-flow, vzniká minimálně odpadů, je tichá, méně 
se z ní práší, je úspornější, lidé se v ní lépe cítí a tak dále. Velkou 
předností dřevostaveb je i to, že jsou tak zvaně zdigitalizované. 
Dopředu jsou naplánované do sebemenšího detailu a to činí stav-
bu efektivnější, úspornější a rychlejší. Vlastně to je taková větší 
stavebnice, která se někde v hale připraví a na místě se smontu-
je. Prostě dřevostavby mají obrovskou budoucnost ve stavitelství  
a je jen na nás, zda naskočíme na tuto inovativní vlnu.

Víte, já mám za to, že dřevostavby rychle hoří, a proto jsou 
málo bezpečně. Jak je možné, že ze dřeva lze stavět mra-
kodrapy?
Dřevo sice hoří, ale špatně se samo vznítí. Když požár přece jenom 
vznikne, u dřeva se dá velmi dobře spočítat, kdy budova spadne. 
Když je ale konstrukce ocelová, nedá se předvídat, kdy se objekt 

zřítí. Přechod z betonových staveb na dřevostavby je obrovská 
změna. Dokud u nás ale nebude v tomto směru změna myšlení 
společnosti, která by měla po dřevostavbách vytvářet poptávku, 
ve větší míře se k nim patrně nedopracujeme nebo to půjde velmi 
pomalu. Mělo by to být také jedno z klíčových témat vlády, to se 
však zatím neděje. Velmi důležitá je v tomto směru také propa-
gace.

Mohl byste představit nový webový portál prirodatv.cz?  
Co přináší a co je jeho smyslem?
Když jsem byl v zahraničí a po návratu pracoval tady, zjistil jsem, 
že velká část veřejnosti není dostatečně informována o nových 
vědeckých postupech, propojení odborné a vědecké veřejnos-
ti. Máme několik projektů, které by tento stav mohly změnit,  
a jedním z nich je portál www.prirodatv.cz. Jeho ambicí je přibli-
žovat problematiku zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti, 
životního prostředí, rozvoje venkova, péče o krajinu nebo přiblížit 
zpracování dřeva či téma dřevostaveb včetně témat vzdělávání  
a různé příběhy související s ochranou přírody. Chceme veřej-
nosti přibližovat praxi a problémy v daném čase. Také chceme 
propojovat nové vědecké poznatky s praxí na všech zmíněných 
úrovních. Mělo by jít o efektivní a poradenský portál pro vlastníky 
půdy, lesů, rybníků a být nástrojem pro státní správu. Důležitým 
aspektem je propojení laické s odbornou veřejností, aby i vědec-
ké články byly srozumitelné pro obyčejného člověka.
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Po informacích o vodě ve dřevě a pro-
cesu přirozeného sušení, které jste 
si mohli přečíst v minulém díle, se 
tentokrát vrátíme do naše závodu na 
zpracování dřevní hmoty a řekneme 
si, jak odstraňujeme vodu ze dřeva 
umělým způsobem. Klíčovým pro-
cesem přípravy materiálu k dalšímu 
zpracování je sušení. 

Sušením přirozenou cestou se dostaneme 
na 18 procent vlhkosti. V našem třebešov-
ském závodě máme nejen technologii na 
pořez kulatiny, ale i na výrobu hoblované-
ho sortimentu, KVH, BSH a produkci štaflí. 
Každé z těchto odvětví vyžaduje rozdílné 
požadavky na vlhkost dřeva. Například na 
výrobu palubek pro venkovní použití je 
požadovaná vlhkost 15 ± 2%, podlahová 

prkna pro vnitřní použití 9 ± 2 %, norma 
na výrobu na výrobu KVH umožňuje použít 
materiál o vlhkosti 8 až 18 % a na výrobu 
štaflí se používá vlhkost 12 %.

Ke snížení vlhkosti na požadovanou 
hodnotu máme v areálu k dispozici 13 
standardních komorových sušáren od 
společnosti KATRES o celkovém objemu  

UMĚLÉ SUŠENÍ DŘEVA 
VE SPOLEČNOSTI 
MATRIX

MATRIX | wood
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750 metrů krychlových. Standardní komoro-
vé sušárny jsou jedním z nejčastěji používa-
ných typů sušáren v dřevařském průmyslu  
a stále drží dominantní postavení na trhu 
pro sušení dřeva a tak je tomu i u nás. Hlav-
ním důvodem je zcela jistě vhodnost sušení 
pro všechny druhy řeziva a tlouštěk při rela-
tivně menších počátečních nákladech. 

Konvekční komorové sušárny mají příznivý 
poměr kvality sušení a nákladů. Do komor 
navážíme materiál pomocí vysokozdviž-
ného vozíku. Protože nesušíme pouze pro 
vlastní potřebu, jsou naše sušárny vybave-
ny i teplotními sondami, které měří teplotu 
uvnitř dřeva. Je tomu tak proto, že hlavně 
obalový materiál vyvážený mimo Českou 
republiku musí být tepelně ošetřen. Za 
takové ošetření je považováno zahřátí dře-
věného obalového materiálu v jeho jádru 
(uprostřed) na teplotu nejméně 56 °C po 
dobu alespoň 30 minut. Potom můžeme 
vystavit doklad k zásilce, jejíž součástí jsou 
dřevěné obaly / dřevěný obalový materiál 
podléhající požadavkům ISPM 15, pokud je 
vyžadován.

Vlastní sušení v komoře s konvekčním ohře-
vem řeziva v prostředí vzduchu probíhá tak, 
že po nasátí suchého „čerstvého“ vzduchu 
a jeho průchodu okolo radiátoru vzroste 
jeho teplota a schopnost přijímat vodní 
páru. Teplý suchý vzduch poté prochází 
hrání řeziva, kde odevzdává teplo potřebné 
na odpařování vody ze dřeva a absorbuje 
vodu ze dřeva odpařenou. Teplota vzduchu 
postupně klesá. Pak může být část tohoto 
vlhkého vzduchu vypouštěna z vnitřního 
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hodnění dřeva slouží k eliminaci vnitřních 
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syté páry do sušícího prostoru. 

Zbytkové napětí (zkornatění) vzniká zpra-
vidla v důsledku tvrdších podmínek při 
sušení dřeva a projevuje se strukturálními 
změnami v oblasti plastických deformací. 
Po vyrovnání vlhkosti na průřezu řeziva toto 
napětí ve dřevě zůstává. V současné době 
je doporučeno pro určení stavu zkornatění 
používat zkoušku, při které se zkušební tě-
lísko rozdělí v polovině tloušťky na dvě stej-
ně velké části.

Ochlazení – postupné snižování teploty 
v sušárně. Především v zimním období by 
měl být rozdíl mezi teplotou řeziva a tep-
lotou prostředí, kam bude řezivo vyvezeno, 
sledován, aby nedošlo k jeho možnému po-
škození povrchovými trhlinami.
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SOUSTŘEĎTE SE NA VÝKON.
PRACH NECHTE ZA SEBOU.
3M™ XTRACT™ CUBITRON™ II BRUSIVO NA MŘÍŽCE 310W

VYSOCE VÝKONNÝ
BRUSNÝ SYSTÉM 3M

Dosáhněte rovnováhy mezi odsáváním prachu a brusným 
výkonem s 3M Xtract™ Net Disc 310W. Tento brusný kotouč 
má síťovou podložku, která umožňuje prakticky bezprašné 
broušení se zachováním vysokého výkonu a dlouhé životnosti 

díky technologii 3M precizně tvarovaného zrna. Kombinace 
těchto vlastností umožňuje zvýšit produktivitu práce bez sni-
žování nároků na odsávání prachu.

REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE BROUŠENÍ

Společnost 3M přepracovala zavedené standardy brouše-
ní a eliminovala kompromis mezi odsáváním prachu a brus-
ným výkonem s řadou síťových brusiv včetně 3M Xtract™ Net 
Disc 310W.

Brusiva 3M Xtract™ Net Disc 310W jsou navržena tak, 
aby poskytovala ideální poměr mezi cenou a výkonem. 3M 
Xtract™ Net Disc 310W, postavený na inovativních technolo-
giích a technických znalostech 3M, vám pomůže zůstat kon-
kurenceschopní ve vašem odvětví.

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 fi ltračnímu sáčku nebo odsávací 
jednotce, budete mít malou až téměř žádnou nutnost úklidu 
po dokončení práce.

» PRAKTICKY BEZPRAŠNÉ BROUŠENÍ
» AŽ 97% ODSÁVÁNÍ PRACHU
» NAVRŽENO PRO NIŽŠÍ PŘÍTLAK
» VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENA/VÝKON

MATRIX-AUTOMOTIVE.CZ/3M-XTRACT-CUBITRON-II-310W
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KULATÁ VÝROČÍ V AUTOMOTIVE

Všem oslavencům a jejich rodinám přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů. 

Tým Automotive

JIŘÍ DRŽMÍŠEK
15 LET V AUTOMOTIVE

Jiří Držmíšek pracuje v MATRIX Automotive již 15. rokem jako 
vedoucí logistiky pro sklad v Třebešově. 

Jiří nastoupil do MATRIXu v dubnu roku 2007, kam přišel
z fi rmy Johnson-Controls. Co vše má Jiří na starosti? 

Stanovení strategie logistiky, nákupu, dodávek a dis-
tribuci zboží v souladu se strategií organizace, koordinaci 
procesu zpracovávání objednávek, řízení reklamací a pro-
blémů vzniklých při skladování zboží a při přepravě kon-
covým zákazníkům, spolupráci s obchodním týmem, ná-
kupním oddělením a dalšími útvary společnosti a zajišťuje 

korektní fungování skladovacích prostor.

O Jiřím je známo, že ke své práci nepotřebuje žádný sys-
tém poznámek, vše si pamatuje. Zkuste se ho někdy zeptat —

spatra vysype čísla zboží, termíny dodání i ceny nebo třeba 
množství na skladě.

Jirka je taktéž velkým sportovcem, ve svém volném čase se mj. věnuje 
i běhání, ale ne jen tak ledajekému, Jirka je schopen do večeře uběhnout 

maraton. Nesmíme zapomínat i na fotbal — jaký by byl tým MATRIX Automotive na 
turnaji MATRIX CUP bez Jirky Držmíška?

ING. VIKTOR HLADKÝ
SLAVÍ 40. NAROZENINY
V MATRIX Automotive vede Ing. Viktor Hladký vědecké středisko
MATRIX Laboratory. 

Viktor do MATRIXU nastoupil v roce 2006 jako pracovník marketingu. V roce 2016 
získal titul Evropský lepicí specialista (EAS) a stal se vedoucím kvality pro MATRIX 
Automotive. V čem spočívá Viktorova práce? 

Výzkum v oblasti vlastností nových typů lepidel a těsnicích hmot. Aplikovaný vý-
zkum lepení pro průmyslovou praxi, zejména pro automobilový průmysl. Analýza 
kvality lepených spojů s ohledem na technologické podmínky lepení v průmyslové 
praxi, tj. časové prodlevy při výrobě spoje, aplikace lepidla, teplotní režim a způsob 
vytvrzování lepidla, morfologii povrchu adherendu, typ povlaku adherendu, mikrogeo-
metrické charakteristiky adherendu, korozního zatížení atd, Sledování vlastností lepidel, 
těsnicích hmot a adherendů v závislosti na podmínkách zatěžování lepeného spoje (vliv 
konstrukce spoje, vliv teploty, vlhkosti, korozního účinku, způsobu zatěžování atd.)

Ve svém volném čase se Viktor věnuje především své rodině — manželce a třem synům. Je aktiv-
ním sportovcem, vede dětské tábory a věnuje se orientačnímu běhu.

JAROSLAV ŠVARC
SLAVÍ 50. NAROZENINY
V roce 1992 stál Jaroslav Švarc u zrodu divize Automotive, 
dnes jako ředitel divize slaví 50. narozeniny. 

Za 30 let působení na půdě společnosti MATRIX získal 
Jaroslav Švarc řadu cenných zkušeností a při každém se-
tkání má co vyprávět. Už jste slyšeli příběh o „Rukavicích 
z Rakouska”?

„Vozili jsme speciální ochranné pomůcky od jednoho 
tradičního rakouského výrobce. Majitel, Wolfgang Kächele, 
pro nás byl prvním učitelem západního kapitalismu v tom 
nejlepším smyslu slova. Státní hranice byla ještě střežena 
a každý dovoz procházel kontrolou. Zboží jsme vozili v za-
plombovaných krabicích, rozbalilo se až na vnitřní celnici. 
Jednou se stalo, že nově vyvinuté dielektrické rukavice, tři tisíce 
korun za kus, kterých jsme proclili rovnou stovku, v krabici chybě-
ly. Museli jsme tedy následující várku provézt bez proclení. Ano, byl 
jsem ‚pašerákem‘ s kontrabandem za zadními sedačkami Škodovky 
120.“ vypráví Jaroslav Švarc.

Jaroslav je srdcem sportovec, hraje tenis, jezdí na lyžích, plaví se po řekách, sed-
ne na kolo a užívá si krás jižní Moravy, srdeční záležitostí je však fotbal. Proto také poslední 
srpnová sobota patří fotbalu, to je dané. Byl to právě on, kdo v roce 1998 poprvé uspořádal fi remní turnaj v malé kopané. Od té doby 
málokterá manželka místního fotbalisty plánuje na poslední srpnovou sobotu jiný program než účast na MATRIX CUPu.

ZJISTĚTE VÍCE
O PRODUKTECH
MATRIX AUTOMOTIVE

MATRIX-AUTOMOTIVE.CZ/KATALOG
PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS PŘEHLEDNÝ KATALOG

PRODUKTŮ ZNAČKY 3M A DYNABRADE
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PRODUKTŮ ZNAČKY 3M A DYNABRADE
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LUXUSNÍ 
REZIDENČNÍ KOMPLEX 
S NADSTANDARDNÍMI 
HOTELOVÝMI SLUŽBAMI

MATRIX | windows
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PROJEKT ALDROV PŘEDSTAVUJE LUXUSNÍ HOR-
SKÝ KOMPLEX ALDROV APARTMENTS & RESORT, 
KTERÝ SE NACHÁZÍ DOSLOVA NĚKOLIK METRŮ 
OD SKIAREÁLU VE VÍTKOVICÍCH V KRKONOŠÍCH 
A JE URČENÝ PRO REKREACI A ZÁROVEŇ PRO 
STABILNÍ INVESTICI, A TO DÍKY KOMERČNÍMU 
PRONÁJMU V DOBĚ, KDY JEJ MAJITELÉ SAMI 
NEVYUŽÍVAJÍ. 

V OSMI HORSKÝCH CHATÁCH BUDE UMÍSTĚNO 
CELKEM 139 MODERNÍCH APARTMÁNŮ V DIS-
POZICÍCH 1+KK, 2+KK, 3+KK A 4+KK O VELIKOSTI 
OD 37 DO 119 METRU ČTVEREČNÍCH. APARTMÁ-
NY BUDOU NABÍZENY JAKO PLNĚ VYBAVENÉ 
VČETNĚ KUCHYNĚ, NÁBYTKU A VEŠKERÉHO 
VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ. KE KAŽDÉMU Z NICH 
NÁLEŽÍ JEDNO PODZEMNÍ PARKOVACÍ STÁNÍ  
A SKLEPNÍ KÓJE PRO ULOŽENÍ SEZÓNNÍHO VY-

BAVENÍ. DALŠÍ DVĚ SAMOSTATNÉ BUDOVY BU-
DOU VYHRAZENY SLUŽBÁM PRVOTŘÍDNÍHO HOR-
SKÉHO HOTELU – RECEPCI, SLUŽBÁM CONCIERGE,  
WELLNESS & SPA, SNÍDAŇOVÉ LOUNGE, RESTAU-
RACI S VINNÝM BAREM NEBO VLASTNÍ PEKÁRNĚ. 

PO VZORU ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ REALIZOVA-
NÝCH V ALPSKÝCH STŘEDISCÍCH V RAKOUSKU, 
NĚMECKU NEBO VE ŠVÝCARSKU UMOŽNÍ PRO-
NÁJEM TRVALOU UDRŽITELNOST ŠIROKÉ ŠKÁLY 
SLUŽEB A ZAJÍMAVOU NÁVRATNOST INVESTICE 
V ČASE, KDY NEBUDOU APARTMÁNY SVÝMI MA-
JITELI OBSAZENY. PRONÁJEM JEDNOTEK BUDE 
ZAJIŠŤOVAT PROFESIONÁLNÍ HOTELOVÝ OPE-
RÁTOR A MAJITELŮM NEBUDE PŘINÁŠET ŽÁDNÉ 
STAROSTI. VÝNOS Z PRONÁJMU JE MOŽNÉ OČE-
KÁVAT UŽ PO PRVNÍM ROCE PROVOZU.
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NE NADARMO SE ŘÍKÁ, 
ŽE OKNA DĚLAJÍ DŮM
Vyrábí funkční a zároveň stylová okna, vchodové dveře, 
posuvné portály, fasádní systémy s stínicí techniku. To 
jsou hlavní produkty divize MATRIX Windows, která svými 
zkušenostmi a zárukou kvality zásadním způsobem při-
spěla k realizaci horských apartmánů v Krkonoších v rámci 
projektu Aldrov. „Cílem je, aby se majitel nebo návštěvník 
horského apartmánu cítil komfortně v interiéru a byl spjat 
s okolní přírodou, která je v této lokalitě opravdu okouzlu-
jící,“ řekl ředitel divize Windows Tomáš Hrábek.

Divize MATRIX Windows se v souladu se svým zaměřením 
podílela na projektu „Zelený kopec — Aldrov“, což je hor-
ský resort ve Vítkovicích v Krkonoších. Proč jste byli oslo-
veni právě vy?
Podle mého názoru a tušení jsme byli osloveni ze dvou podstat-
ných důvodů. Prvním je úzká spolupráce a oboustranné dobré 
zkušenosti s generálním dodavatelem stavby. Zakázku jsme sou-
těžili standardním způsobem proti konkurenci. Po splnění všech 
přísných kritérií jsme s radostí uspěli a uzavřeli smlouvu na prv-
ní etapu, která obsahovala celkem tři velké objekty s horskými 
apartmány. Druhým důvodem je  třicetiletá zkušenost s výrobou 
dřevěných oken a dveří, kterou divize Windows má. Přece jen 
jde o významný projekt, kde je kladen vysoký důraz na detaily  
a technické zpracování. S ohledem na velikost projektu a nároč-
nost zpracování okenních prvků potřebujete patřičné zkušenosti, 

vědomosti a zázemí, které divize má, od obchodního oddělení, 
přes výrobu až po realizaci a následný servis.

Jaké měl investor požadavky?
Z architektonického hlediska šlo o požadavek na moderní dře-
věné a hliníkové výrobky s přísnými parametry, zajímavými tva-
ry a prosklenými plochami. Kombinace barevného provedení 
otvorových prvků s modřínovou dřevěnou fasádou je opravdu 
úchvatná a nadčasová. Cílem je, aby se majitel nebo návštěvník 
horského apartmánu cítil komfortně v interiéru a byl spjat s okol-
ní přírodou, která je v této lokalitě opravdu okouzlující. Zároveň 
je důležité, aby nové stavby zapadly do rázu krajiny a nijak zvlášť 
nenarušovaly výhledy a okolní krajinu. Z praktického hlediska je 
to požadavek na vysoce kvalitní výrobek s povrchovou úpravou  
a jinými komponenty, který snese extrémní klimatické krkonoš-
ské podmínky. Dále pak funkčnost, termín dodání, zkušenost 
s realizací jak po stránce přípravy a zaměření, tak se samotnou 
montáží.

Co předcházelo tomu, než jste se pustili do práce?
Pokud to vezmu po obchodní stránce, bylo důležité vytrvat a vše 
tvrdě odpracovat při všech jednáních, která předcházela uzavření 
smlouvy. Ač se to nemusí zdát, za zpracováním kalkulací, vyladění 
detailů a podmínek stojí velké úsilí obchodního týmu a to časově 
zabralo téměř rok práce. 
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Co bylo pak vaším úkolem?
Poté bylo zapotřebí nasát atmosféru lokality a stavby, fyzicky vy-
vzorkovat požadované materiály a výrobky, zaměřit stavební ot-
vory, specifikovat detaily a připravit i odsouhlasit výrobní verze. 
Potom jsme mohli začít se samotnou výrobou.

Jste známým a vyhledávaným výrobcem oken, vchodo-
vých dveří, posuvných portálů, fasádních systémů či stí-
nicí techniky. Co všechno z tohoto sortimentu jste využili  
v projektu Aldrov a v jaké míře?
Hlavní komoditou a nosným prvkem projektu jsou dřevěná euro-
okna, balkonové dveře a velké prosklené lichoběžníkové sestavy, 
vše ve světle šedé dvouvrstvé lazuře o stavební hloubce 92 mili-
metrů, zasklená izolačním trojsklem. Tyto výrobky splňují přísná 
tepelněizolační kritéria pro pasivní domy. Dále to jsou vchodové  
a interiérové hliníkové dveře, vnitřní parapety z masivu ve stejném 
barevném provedení a stínicí technika ve stylu předokenních ro-
let. Pro manipulaci s nadrozměrnými skly jsme použili manipu-
lační techniku ve formě mini jeřábu s přísavkou na sklo, možností 
odborné a přesné manipulace pro usazení do nejvyšších pater.

Čím jsou vaše výrobky pro stavby tohoto typu výjimečné? 
Výjimečné jsou svým detailním zpracováním a kvalitou prove-
dení. O tom svědčí spokojenost generálního dodavatele, s nímž 
jsme podepsali smlouvy na další dvě etapy. Týkají se dalších šesti 
objektů, mezi které patří také budova se zázemím pro celý resort 
ve formě recepce, restaurace a wellness. Tento objekt bude celý 
osazen hliníkovými výrobky, a to v podobě prosklených fasád, 
protipožárních i balkonových dveří a oken. Bude to dominanta 
celého resortu a první kroky návštěvníka povedou právě tímto 
směrem.

Jeden článek na vašem webu začíná větou: Okna jsou pro 
stavbu totéž, co pro člověka oči. Vnímáte to stejně a vní-
mají to stejně i vaši zákazníci? 
Já osobně to tak vnímám určitě a jsem přesvědčen, že naši zá-
kazníci stejně tak. Za vše mluví stále více vyhledávanější a použí-
vanější nestandardní řešení, které se pomalu stává standardem. 
Mám na mysli na členění a tvary složité prvky, velké prosklené 
plochy a portály, designově řešení provedení vchodových dveří  
a další atypická řešení. Proto je moderní architektura tak zajímavá 
a otvorové prvky důležité pro celkový vzhled i charakter obálky 
budovy a také pro správnou funkčnost interiéru propojení s exte-
riérem. Vlastnosti prosklení oken už dávno nejsou pouze jen o te-
pelné izolaci. Zákazníci i architekti více přemýšlejí nad funkčností 
skla z hlediska dalších vlastností, kterými mohou být světelná 
prostupnost a odrazivost, tepelné pohlcení nebo odražení slu-
nečního svitu, reflexe a podobně. Z těchto důvodů se ne nadarmo 
říká, že okna dělají dům a pomyslně tvoří jeden z nejdůležitějších 
smyslů pro správnou funkci staveb.

Dbáte na to, aby produkty MATRIX Windows byly v rovno-
váze mezi praktickou účelností a vizualitou v souladu s ar-
chitekturou objektu?
Snažíme se o to, nicméně máme mnohdy svázané ruce zpracova-
ným projektem, který nepřipouští mnoho prostoru ke změnám. 
Popravdě, nad účelnosti stále převažuje vizuální vjem. O to důle-
žitější je být u projektů na samém začátku a řešit společně s klien-
ty tak důležitá témata, jakými jsou návrh a vlastnosti stavebních 
otvorových prvků.

Jaké máte ohlasy nejen k projektu Aldrov?
Názory veřejnosti na jednotlivé  projekty jsou a budou vždy rozdíl-
né. Mají nejen své obdivovatele, ale i odpůrce. Stejně tak je tomu 
v projektu Aldrov. Uvědomujeme si, jak je důležitý vizuální dojem 

staveb na architekturu v naší zemi, jsme otevření a připraveni na 
různá řešení. Nesmí se však zapomínat, že stejně, jak je důležitý 
vzhled staveb, je velmi důležitá jejich funkčnost. Moderní inovo-
vané profilové systémy, zasklení, kování i další komponenty nám 
umožňují rozsáhlé možnosti a kombinace v praktickém návrhu 
výrobků vůči stavbě a jejím umístění. 

Jsou vaše výrobky doporučovány? Máte v tomto ohledu 
zpětnou vazbu?
V trhu s okny se zaměřujeme zhruba z jedné poloviny na stavební 
firmy, velké projekty a komerční budovy. Z druhé poloviny na sou-
kromý sektor koncových zákazníků. Prioritou našeho týmu je vždy 
nastavit zákazníkovi takové řešení na míru, do kterého vneseme 
naše zkušenosti, a jsme přesvědčeni, že výrobky budou dobře 
fungovat a sloužit charakteru daného projektu. Ať už v malém 
domečku, bytě nebo úřadě, škole, firmě či bytovém komplexu. 
Věřím, že takový postoj je správný a přináší doporučení dalším 
našim zákazníkům.

MATRIX | windows
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MUSÍM SMEKNOUT 
PŘED OBOUSTRANNOU 
SPOLUPRACÍ
Za jednu z klíčových zakázek považuje Petr Karásek, ob-
chodní ředitel společnosti MATRIX Windows, projekt Ald-
rov, který se realizoval ve Vítkovicích v Krkonoších. Tam 
firma instalovala  dřevěná eurookna, balkonové dveře  
a velké prosklené lichoběžníkové sestavy. 

„Právě z pohledu zakázek ‚ve dřevě’ byla tato jednoznačně klíčo-
vá. Navíc nás to značně posune dál, rozšíří naše možnosti a obo-
hatí i zkušenostmi,“ řekl obchodní ředitel, který si pochvaluje, že 
veškerá jednání související s projektem Aldrov, který realizovala 
firma VCES a. s., byla a stále jsou konstruktivní, vstřícná a profe-
sionální. 

Každá podobná velká zakázka se však neobejde bez překážek. 
To také potvrdil Petr Karásek. „Žádnou zakázku takovéto velikosti 
nelze jednoduše vyhodnotit jako bezproblémovou. Musím však  

v tomto případě smeknout před  oboustrannou spoluprací při je-
jich vzájemném odstraňování,“ uvedl.

Pro MATRIX Windows, stejně jako jiné zakázky, byl projekt Aldrov 
výzvou. „Jedno okno do malého bytu či realizace atypického za-
sklení luxusního apartmánového městečka na svahu sjezdovky 
ve Vítkovicích, jako je právě projekt Aldrov, jsou vždycky velkou 
výzvou,“ potvrdil obchodní ředitel, který je s realizací v nejvyšších 
českých horách spokojený.

„Vše, na čem se v průběhu dvouleté spolupráce aktuálně domlu-
víme, se bez jakýchkoliv urgencí dodržuje,“ sdělil. A v čem je pro-
jekt výjimečný? „Především krásou místa a nádherným projektem 
s důrazem na ideální začlenění do horské přírody,“ dodal Petr Ka-
rásek ze společnosti MATRIX Windows. 

MATRIX | windows
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Okna MATRIX MB-86 jsou 
ozdobou rodinného domu 
v Liberku

V obci Liberk byla postavena jedi-
nečná, nevšední a originální novo-
stavba rodinného domu, která je 
specifická svými oblými tvary. Jedi-
né pravé úhly při pohledu na tento 
dům tvoří nainstalovaná hliníková 
okna MATRIX MB-86 v barvě antra-
cit a HS portál MATRIX MB-77HS. 
Okna vsazená do předsazené oce-
lové konstrukce se tak stala do-
minantou, specialitou a ozdobou 
novostavby.  

Název: 
Novostavba

Lokalita: 
Liberk

Rok realizace: 
2021-2022

Produkty: 
Hliníková okna MATRIX MB-86 
barva antracit

HS portál MATRIX MB-77HS 
barva 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

N
O

V
O
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B
A

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

HOŘICE
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Dřevěná okna a dveře 
MATRIX EURO zachovaly 
historickou tvář budovy

Zemědělská akademie a Gymná-
zium v Hořicích se může pochlubit 
a pyšnit novinkou v podobě ob-
loukových dřevěných oken a dveří 
MATRIX EURO, které jsou ideálním 
řešením pro budovy, jako je prá-
vě tato. Instalovaná okna a dveře 
jsou vkusnou a citlivou imitací plně 
respektující historický ráz tohoto 
objektu.
  
Název:
Zemědělská akademie 
a Gymnázium Hořice, 
Šalounova 919

Lokalita:
Hořice

Rok realizace:
2020-2022

Produkty:
dřevěná okna a dveře 
MATRIX EURO IV 68
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MATRIX | autocentrum

ŠKODA Rapid
TSI 1,2 / 66 kW Ambition

Tachometr: 50 017 km
Motor: benzín, 66 kW
Do provozu: 09/2017

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, dešťový senzor, dálkové centrální 
zamykání, metalický lak, parkovací senzory 
vzadu, přední mlhovky, tažné zařízení, ukaza-
tel vnější teploty, vyhřívané trysky ostřikova-
če čelního skla, adní stěrač s ostřikovačem.

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládaná přední 
okna, el. ovládaná zrcátka, imobilizér, kli-
matizace automatická, klimatizace mecha-
nická, loketní opěrka přední, malý kožený 
paket, MaxiDot, multifunkční volant, nastavi-
telný volant, vyhřívaná sedadla vpředu.

299 000 Kč
247 107 Kč bez DPH

ŠKODA ENYAQ iV Tachometr: 9 590 km
Motor: elektro, 150 kW
Do provozu: 03/2021

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, bezklíčové odemykání, dešťový 
senzor, dálkové centrální zamykání, MATRIX 
LED světlomety, metalický lak, senzor světel, 
tažné zařízení sklopné, tónovaná skla, vyhří-
vané trysky ostřikovače čelního skla, vyhří-
vané čelní sklo, zadní stěrač s ostřikovačem.

Vnitřní výbava
Alarm, dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), 
digitální přístrojový štít, el. ovládané 5.dveře, 
klimatizace automatická vícezónová, kožené 
čalounění sedadel, MaxiDot, multifunkční 
volant, nabíjecí USB vzadu, navigační sys-
tém, startování tlačítkem.

1 333 000 Kč
1 101 653 Kč bez DPH

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus

ŠKODA Rapid
TSI 1,0 / 81 kW Style

Tachometr: 46 490 km
Motor: benzín, 81 kW
Do provozu: 12/2017

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, dešťový senzor, dálkové centrální 
zamykání, metalický lak, parkovací senzory 
vzadu, přední mlhovky, senzor světel, ukaza-
tel vnější teploty, vyhřívané trysky ostřikova-
če čelního skla, xenonové světlomety, zadní 
stěrač s ostřikovačem.

Vnitřní výbava
Bluetooth, dekor interiéru (dřevo, hliník 
atp.), dělená zadní sedadla, el. ovládaná 
zadní okna, el. ovládaná zrcátka, handsfree, 
imobilizér, ISOFIX, klimatizace automatická, 
loketní opěrka přední, malý kožený paket, 
MaxiDot, multifunkční volant, nastavitelný 
volant.

342 000 Kč
282 645 Kč bez DPH

ŠKODA Kodiaq
Ambition Plus TDI 4x4 2,0 / 110 kW

Tachometr: 12 760 km
Motor: naft a, 110 kW
Do provozu: 10/2020

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, bezklíčové odemykání, dešťový 
senzor, dálkové centrální zamykání, LED 
denní svícení, LED hlavní světlomety, meta-
lický lak, ostřikovače světlometů, parkovací 
senzory vzadu, senzor světel, tažné zařízení 
sklopné, ukazatel vnější teploty, yhřívané 
trysky ostřikovače čelního skla.

Vnitřní výbava
Bluetooth, dělená zadní sedadla, el. ovláda-
ná zadní okna, el. ovládaná zrcátka, klimati-
zace automatická dvouzónová, multifunkční 
volant, navigační systém, startování tlačít-
kem, USB slot, vyhřívaná sedadla vpředu.

829 000 Kč
685 124 Kč bez DPH
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ŠKODA Rapid
TSI 1,2 / 66 kW Ambition

Tachometr: 50 017 km
Motor: benzín, 66 kW
Do provozu: 09/2017

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, dešťový senzor, dálkové centrální 
zamykání, metalický lak, parkovací senzory 
vzadu, přední mlhovky, tažné zařízení, ukaza-
tel vnější teploty, vyhřívané trysky ostřikova-
če čelního skla, adní stěrač s ostřikovačem.

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládaná přední 
okna, el. ovládaná zrcátka, imobilizér, kli-
matizace automatická, klimatizace mecha-
nická, loketní opěrka přední, malý kožený 
paket, MaxiDot, multifunkční volant, nastavi-
telný volant, vyhřívaná sedadla vpředu.

299 000 Kč
247 107 Kč bez DPH

ŠKODA ENYAQ iV Tachometr: 9 590 km
Motor: elektro, 150 kW
Do provozu: 03/2021

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, bezklíčové odemykání, dešťový 
senzor, dálkové centrální zamykání, MATRIX 
LED světlomety, metalický lak, senzor světel, 
tažné zařízení sklopné, tónovaná skla, vyhří-
vané trysky ostřikovače čelního skla, vyhří-
vané čelní sklo, zadní stěrač s ostřikovačem.

Vnitřní výbava
Alarm, dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), 
digitální přístrojový štít, el. ovládané 5.dveře, 
klimatizace automatická vícezónová, kožené 
čalounění sedadel, MaxiDot, multifunkční 
volant, nabíjecí USB vzadu, navigační sys-
tém, startování tlačítkem.

1 333 000 Kč
1 101 653 Kč bez DPH

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus

ŠKODA Rapid
TSI 1,0 / 81 kW Style

Tachometr: 46 490 km
Motor: benzín, 81 kW
Do provozu: 12/2017

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, dešťový senzor, dálkové centrální 
zamykání, metalický lak, parkovací senzory 
vzadu, přední mlhovky, senzor světel, ukaza-
tel vnější teploty, vyhřívané trysky ostřikova-
če čelního skla, xenonové světlomety, zadní 
stěrač s ostřikovačem.

Vnitřní výbava
Bluetooth, dekor interiéru (dřevo, hliník 
atp.), dělená zadní sedadla, el. ovládaná 
zadní okna, el. ovládaná zrcátka, handsfree, 
imobilizér, ISOFIX, klimatizace automatická, 
loketní opěrka přední, malý kožený paket, 
MaxiDot, multifunkční volant, nastavitelný 
volant.

342 000 Kč
282 645 Kč bez DPH

ŠKODA Kodiaq
Ambition Plus TDI 4x4 2,0 / 110 kW

Tachometr: 12 760 km
Motor: naft a, 110 kW
Do provozu: 10/2020

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, bezklíčové odemykání, dešťový 
senzor, dálkové centrální zamykání, LED 
denní svícení, LED hlavní světlomety, meta-
lický lak, ostřikovače světlometů, parkovací 
senzory vzadu, senzor světel, tažné zařízení 
sklopné, ukazatel vnější teploty, yhřívané 
trysky ostřikovače čelního skla.

Vnitřní výbava
Bluetooth, dělená zadní sedadla, el. ovláda-
ná zadní okna, el. ovládaná zrcátka, klimati-
zace automatická dvouzónová, multifunkční 
volant, navigační systém, startování tlačít-
kem, USB slot, vyhřívaná sedadla vpředu.

829 000 Kč
685 124 Kč bez DPH

Aktuální nabídka nových vozů Škoda

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", nárazníky 
v barvě vozidla, Top LED zadní světla, animo-
vaný ukazatel směru jízdy, nější zpětné zrcátko 
vlevo, konvexní, vnější zpětné zrcátko vpravo, 
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.

Aktuální nabídka nových vozů Škoda

546 600 Kč
451 736 Kč bez DPH

ŠKODA Fabia Combi
Black 1,0 TSI 70 kW 5-stup. mech.

Barva: Bílá Moon metalíza
Interiér: Černý
Spotřeba: 5,4 l/100km

Exteriér
Kola z lehké slitiny Vigo 7J x 16" (černá)

Interiér
Tmavé dekorační obložení Basket Narbe, vklá-
dané tkané koberečky vpředu a vzadu.

ŠKODA Fabia Combi Barva: Bílá Moon metalíza
Interiér: Černý

427 900 Kč
353 636 Kč bez DPH

Aktuální nabídka nových vozů 

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

Barva: Šedá Steel
Interiér: Černý s šedým stropem
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), Top 
LED zadní světla, animovaný ukazatel směru 
jízdy.

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.

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

558 100 Kč
461 240 Kč bez DPH

ŠKODA Fabia Combi
Ambition 1,0 TSI 70 kW 5-stup. mech.

Barva: Bílá Candy
Interiér: Černý
Spotřeba: 5.4 l/100km

Exteriér Interiér
Vkládané tkané koberečky vpředu a vzadu.

446 800 Kč
369 256 Kč bez DPH

Do 30.04.2022 prodlouže-
ná záruka Mobilita Plus na 

5let/100.000km za cenu 
3 990 Kč. Výkupní bonus ve výši 
25.000,-Kč za vůz na protiúčet do 

30.04.2022.
V ceně je poukaz na 3 000 Kč

do hotelu Studánka.

Do 30.04.2022 prodlouže-
ná záruka Mobilita Plus na 

5let/100.000km za cenu 
3 990 Kč. Výkupní bonus ve výši 
25.000,-Kč za vůz na protiúčet do 

30.04.2022.
V ceně je poukaz na 3 000 Kč

do hotelu Studánka.

Do 30.04.2022 prodlouže-
ná záruka Mobilita Plus na 

5let/100.000km za cenu 
3 990 Kč.

V ceně je poukaz na 3 000 Kč
do hotelu Studánka.

Do 30.04.2022 prodlouže-
ná záruka Mobilita Plus na 

5let/100.000km za cenu 
3 990 Kč.

V ceně je poukaz na 3 000 Kč
do hotelu Studánka.
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Jarní půlmaraton na Studánce, který letos vstoupil do  
5. ročníku, tradičně doprovází propagace a účast společ-
nosti MATRIX, konkrétně divize Autocentrum. Její zastu-
pující ředitel Josef Krynek v krátkém rozhovoru mimo jiné 
přiblížil, na co se divize v letošním roce při této sportovní 
události zaměřila.

Součástí sportovní události Jarní půlmaraton na Studánce 
je představení vozů Škoda. Co jste letos pro návštěvníky 
připravili?
Letošní účast Autocenta Matrix na Jarním půlmaratonu byla 
směřována v rámci marketingu na prezentaci produktu Škoda 
Plus. Vystaveny byly vozy Karoq Sportline, roční vozy Supreb III  
a Enyaq. Pro děti nechyběl ani skákací hrad Škoda.

Mohl byste zmínit a představit letošní novinky? 
Jaro přineslo mnoho novinek, mezi prvními je to vůz Enyaq Cou-

NEJVĚTŠÍ POMOCÍ 
PŘI ROZHODOVÁNÍ 
O KOUPI VOZU JE 
TESTOVACÍ JÍZDA

pé iV, následuje ho Fabia 4 Monte Carlo a na konci roku můžeme 
očekávat Enyaq Coupé RS iV.

Připravili jste předváděcí jízdy. Co je jejich smyslem?
Součástí sobotního dopoledne na Studánce byly předváděcí jíz-
dy s plně elektrickým vozem Škoda Enyaq iV. Koupě automobilu 
má v životě každého člověka velký význam, protože je to jedna  
z největších investic. Proto vyžaduje vážnou pozornost a důklad-
né promyšlení. Největší pomocí při rozhodování o koupi vozu je 
právě testovací jízda.

Jak se dá skloubit sportovní událost, při které se běhá,  
s auty, v nichž se člověk vozí?
Velice dobře. Běžci mají vyžití při závodu a ubytovaní hosté s dět-
mi využijí bohatý doprovodný program. Pro nás je to možnost 
prezentace produktů automobilů značky Škoda i Autocentra sa-
motného v našem regionu.

MATRIX | autocentrum
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JARNÍ PŮLMARATON 
NA STUDÁNCE LETOS 
VSTOUPIL DO JUBILEJNÍHO 
5. ROČNÍKU
Jarní půlmaraton v letovisku Studánka, který pořádá orga-
nizace Sportvisio, vstoupil 9. dubna do 5. ročníku. Při tom 
letošním jubilejním se na start postavilo 400 běžců nejen 
z České republiky, ale i ze zahraničí. Myšlenka uspořádat 
běžeckou akci v okolí resortu Hotelu Studánka se zrodila 
již na podzim roku 2016.

Tehdy se společnost Matrix podílela na realizaci velké sportovní 
akce Hradecký půlmaraton. V té době Roman Šinkovský, ředitel 
organizace Sportvisio, navrhl svému protějšku, velkému běžec-
kému fandovi a řediteli Hotelu Studánku Petru Čermákovi, že by 
okolí letoviska mohlo být skvělým místem pro pravidelný běžecký 
podnik. 

„Spojoval nás společný zájem o běh a cítili  jsme potenciál ne-
jenom nádherného okolí Studánky, ale také možnost kvalitního 
zázemí Studánky,“ potvrdil ředitel hotelu Studánka. Na jaře roku 
2017 byl odstartován první ročník Jarního půlmaratonu, jehož 
koncept vycházel z myšlenky přivést běžeckou veřejnost na Rych-
novsko a nabídnout jí krásné prostředí hotelového komplexu jako 
zázemí pro kompletní sportovní, kulinářský i wellness zážitek. 
Sportvisio, jako zkušený pořadatel sportovní akcí, připravil trasu 
a koncept závodu, který se za dobu své existence nezměnil. 

„Jak se v posledních deseti letech stal běh velmi populární pohy-
bovou aktivitou široké veřejnosti, roste tím i počet závodů po celé 
republice. Každý víkend se koná spousta větších či menších akcí, 

MATRIX | hotel Studánka



32

ale málokterá z nich může závodníkům nabídnout tak komplexní 
zážitek jako Studánka,“ uvedl ředitel Sportvisia Šinkovský. 

Tato organizace podle něj od prvního ročníku nastavila neměnný 
koncept a filozofii akce, což je propojení běhu v okolí lesa Včelný 
a relaxace i gastro zážitek v hotelu Studánka. „Jsme spokojeni, že 
se nám podařilo akci etablovat nejen mezi běžeckou veřejností, 
ale i v kalendáři resortu. Do budoucna bychom rádi zapracova-
li na větší účasti rodin s dětmi,“ plánuje organizátor akce. Jako 
každého pořadatele sportovních akcí zasáhlo i Jarní půlmaraton 
dvouleté covidové vakuum. V roce 2020 museli organizátoři běh 
zrušit. Naopak loni byl tento závod jeden z úplně prvních, který 
obnovil činnost po epidemiologických omezeních. 

Letovisko Studánka je multifunkčním zařízením, které má široké 
možnosti poskytovaných služeb a dnes již i mnohaletou praxi  
s pořádáním  akcí různého typu. „Konkrétně při tomto běhu mo-
hou závodníci i jejich doprovod využít dostatečné parkoviště na 
vlastním pozemku, kryté šatny, krytou registraci závodu, toalety 
uvnitř objektu. Aby toho nebylo málo, mohou po závodě využít 
bazén s vířivkou nebo pozdní oběd formou bufetu, a to vše za vel-
mi výhodné ceny,“ řekl ředitel hotelu Čermák, který sám holduje 
běhání a půlmaratonu se osobně zúčastnil. 

„Je pravdou, že s výjimkou jednoho ročníku jsem běžel každý rok 
a pravidelně obsazuji poslední místo, což je samozřejmě strate-
gické rozhodnutí, nikoliv slabá forma,“ směje se ředitel hotelu 
a doplňuje, že mu běh přináší klid v duši, uspokojení, duševní 
očistu, okysličení mozku a také fyzickou kondici. Tato atraktivní 
sportovní událost je určena pro běžce všech úrovní, kteří si pod-
le své kondice mohou vybrat ze tří tras: 21, 11 a 6 kilometrů. Sa-
mozřejmostí jsou i hojně navštěvované dětské závody. Start i cíl 
leží v samém srdci resortu před objektem vily a závod probíhá  
v členitém terénu místních lesů. Nejmalebnější částí je samozřej-
mě Ivanské jezero, od něhož však do cíle vede obávané závěrečné 
stoupání. 

Jak se nechal slyšet ředitel Sportvisia, spolupráce s vedením ho-
telu je velmi vstřícná. „Jsme rádi, že akce našla pochopení nejen 
u vedení resortu, ale že se stala také pevnou součástí kalendáře 
hotelu. Prostředí Studánky je jako stvořené pro odpočinek a rela-
xaci i aktivní pohyb, takže naše běžecká akce zapadá ideálně do 
filozofie hotelu a jeho prostředí,“ sdělil Roman Šinkovský s tím, že 
by byl rád, kdyby se na start závodu postavilo až 500 účastníků. 
„Je to ale o trpělivosti a budování tradice. Resort Studánka má 
vše, co závodníci očekávají od sportovní akce, takže naším úko-
lem je otevřít toto místo širšímu publiku,“ dodal.

Během prvních čtyř ročníků se Jarního půlmaratonu zúčastnilo 
již téměř 2000 běžců a rekord trasy hlavního závodu na 21 kilo-
metrů drží David Pecina s časem 1:20:02.6 hodiny, což je skvělý 
počin vzhledem k náročnému profilu okolí lesa Včelný. Mezi žena-
mi byla časem 1:40:17.8 hodiny zatím nejrychlejší Jana Mikešová. 

Závod je součástí běžecké série GR8 TRAILS, jejíž další zastávky 
jsou letos Hradec Králové, Harrachov a Český ráj. Ke všem loka-
litám mají organizátoři osobní vztah, sami si vymysleli trasy i celý 
koncept, takže jde o srdeční záležitost. Do všech lokalit se vracejí  
i soukromě, což se snaží přenést i na účastníky těchto běhů. Chtě-
jí jim ukázat nová, krásná místa, kde lze nejen závodit, ale trávit  
i volný čas či dovolenou.

„Studánka byla v každém období své existence místem spole-
čensko-kulturně-politickým centrem všeho dění v Rychnově nad 
Kněžnou a jeho okolí. Běhání patří nejen k životu, ale i k součas-
nému životnímu stylu. V kombinaci s okolím Studánky je odpo-
věď zcela jasná. Mnozí běžci nebo jejich doprovod díky tomuto 
závodu objevili toto kouzelné místo,“ poznamenal ředitel hotelu 
Studánky Petr Čermák.

MATRIX | hotel Studánka
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Pro příští období roku 2022 jsou jako již tradičně naplánová-
ny důležité investiční akce zahrnující nejen požadavky Ško-
da Auto, ale také investice společnosti MATRIX a. s. Nedílnou 
součástí těchto investic je nákup nového servisního příslu-
šenství, které je potřebné pro servisní obslužnost nejnověj-
ších modelů Škoda včetně e-mobility.

S rozvojem elektromobility a jejích derivátů, jako jsou například 
hybridní vozy (PHEV), je z dlouhodobého hlediska důležitý pře-
chod ze servisní obslužnosti těchto vozů na vyšší technickou úro-
veň, která je v plánu pro nejbližší období. Plán zahrnuje nákup 
speciálních přípravků i odborná školení vytipovaných pracovníků 
AC MATRIX Lipovka.

V souvislosti s tímto projektem je nutná také samotná příprava 
na tento krok, která spočívá v nákupu nových diagnostických pří-
strojů, zařízení pro seřizování MATRIX LED světlometů a dalších 
důležitých přípravků. Tento nákup zařízení a přípravků je zahrnut 
v plánu pro letošní rok  tak, aby bylo možné pro rok 2023 dokon-
čit přípravné aktivity pro opravu elektromobilů a hybridních vozů 
úrovně L2.

Další oblastí, která přispěje k rozvoji společnosti, je zvýšení flexi-
bility oprav laku, kde byl v rámci investic pro rok 2022 naplánován  
a zároveň již i realizován nákup nového jednosloupového zvedá-
ku vozu.

AC MATRIX LIPOVKA  
SE BUDE I LETOS DÁLE 
INVESTIČNĚ ROZVÍJET
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STUDÁNKA VE VČELNÉM 
LESE OŽILA LÁZNĚMI UŽ  
V 17. STOLETÍ 
Podle pověsti jakýsi chudý, nábožný a chromý muž měl 
sen, v němž ho Panna Maria vyzvala, aby si nemocné nohy 
omyl ve zdejší studánce. Ten prý uposlechl a bez berlí ode-
šel. Zázračná voda byla nepochybně impulsem k tomu, 
aby ve Včelném lese byly zřízeny obecní lázně, a to už  
v 17. století, jak uvádí rychnovský etnograf a folklorista 
Rudolf Zrůbek.  

Obecní kniha protokolů se v roce 1748 o nich zmiňuje jako o láz-
ních Hruškovy studánky. V 18. století poprvé zanikly, neboť jose-
finský katastr z roku 1785 zde už žádné nezaznamenal. V lese tu 
vyvěralo několik pramenů léčivé vody a u nich byla před polovi-
nou 18. století vystavěna kaplička Panny Marie. Vedle chudé lá-
zeňské budovy se dvěma dřevěnými vanami, ohřívacím zařízením 
a nejnutnějším vybavením, které obec pronajímala lázňovskému, 
nebo také hospodáři nad lázněmi, tu později zřídila i malou lesní 
hospodu.

Za její provozování tehdy Václav Kapoun platil obci 25 zlatých 
rýnských šajnů. Kromě vlastní práce musel obstarávat dozor nad 
okolními obecními lesy, kde měl dva hajné. Počátkem 19. století 
byly lázně znovu v provozu, ale ve velmi zchátralé budově. K první 
přestavbě došlo v roce 1854. V 70. letech 19. století byla lázeňská 
budova spojena s hospodou, restaurací a lůžkovým zařízením, 
čímž se Studánka stala malými klimatickými lázněmi pro delší 
letní pobyt hostů. Druhá přestavba se odehrála v roce 1887 a na-
víc zde byla postavena vila, tehdy psaná VILLA. Velké opravy pak 
proběhly v roce 1930. 

Do doby po tomto roce spadá také vrcholná sláva Studánky jako 
Penzionátu pro letní hosty a klimatických lázní. Hlavními trumfy 
byly léčivá voda, klidné prostředí a vhodné podnebí. Studánka  
v přírodním parku Les Včelný, kde botanické i geologické výzkumy 
potvrdily, že k povrchu zde vystupují přeměněné a vyvřelé horni-
ny litického hřbetu, byla původně klimatické lázně. Jméno lesa 
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připomíná pověst, jak uvádí historik Eduard Weis, v němž za „sta-
rodávna“ ošetřovali včelaři roje včel a med odváděli královské 
kuchyni. 

Další skutečnost sahá do počátku 20. století. Chodníčky byly 
vysypány žlutým pískem, příkopy vyčištěny, v lese stálo několik 
besídek, které poskytovaly dostatečnou ochranu před nenadálou 
nepohodou. V romantických zákoutích a při cestách bylo bez-
počet udržovaných laviček v jednotném provedení. Nad nimi na 
kmenech stromů byly plechové tabulky s nápisy, například Zátiší 
Elišky Krásnohorské. Louky byly dvakrát do roka sečeny, lesní stu-
dánky pravidelně udržovány v čistotě a lesní velikáni byli středem 
péče, jako by byli státem chráněni. V lesních porostech jste nena-
šli jedinou souš, na volných místech byly vysazovány ušlechtilejší 
stromy i aleje.

Není důvod nevěřit, že to nebyla jen idyla, ale pravdivý obrázek. 
Stačí dojít k Perníkové chaloupce, Ivanskému jezeru nebo k po-
věstmi a historií opředené Ivanské skále. O to vše se pečlivě staral 
místní okrašlovací spolek a tento stav úspěšně obnovuje součas-
ná společnost MATRIX, jíž patří letovisko Studánka, kde je zajíma-
vostí kaplička, která vznikla v 50. letech 19. století. 

„Studánka byla  tenkráte cihelná chalupa, cihly se silně drtily. Ces-
ta byla k ní vozová a moc blátivá. Šli jsme dovnitř. Tam byl v síni 
šenkyš, ohrazené místo hostinského, za nímž byla černá tabule  
s číslicemi. Vyběhl jsem ven a viděl malou starou kapličku. Byl na 
ní obraz Cellenské Panny Marie. Díval jsem se na kapličku, sešlou, 
dřevěnou, v níž u oltáře berle visela. Patrně tu byl někdo uzdra-
ven. Pak jsem se napil vody ze studánky, jež z kapličky vytékala,“ 
vzpomínal na kapličku Patrik Blažek. 

Původní kaplička byla v roce 1902 zbořena a nahrazena zděnou 
klasicistní kaplí z darů Josefa a Eveliny Czeypkových, rychnov-
ských rodáků, usedlých v Novém Sadu, tehdy v Uhrách. Dne  
20. května roku 2011 bylo nad ní odhaleno sousoší Zjevení  
svatého Huberta, dílo Michala Moravce. Stalo se tak slavnostně 
po děkovné mši u této kaple za účasti členů Řádu svatého Huber-
ta, jehož členem je i Libor Burian, předseda představenstva firmy  
MATRIX, která je vlastníkem hotelového komplexu.



36

SLADKÉ PAPRIČKY  
S ŽANETINÝM GULÁŠEM  
OBSADILY SKVĚLOU  
TŘETÍ PŘÍČKU
V areálu Městského Podorlického pivovaru v Rychnově nad Kněž-
nou se v březnu konalo tradiční Vítání jara. Součástí bohatého 
programu byla také soutěž o nejlepší kotlíkový guláš, které se zú-
častnilo celkem dvanáct týmů.

Poprvé se tohoto gastronomického klání účastnil soutěžní tým 
Sladké papričky ve složení Žaneta Bubnová, Anička Matoušková  
a Honza Havlíček. Tato trojice připravila skvělý Žanetin guláš, 
který se po hodnocení odborné poroty umístil na skvělém třetím 
místě.  Porotci se při tom vyjádřili v tom smyslu, že Žanetin gu-
láš byl jen „o prsa“ za metou nejvyšší. Našemu týmu děkujeme 
za skvělou reprezentaci a za technickou podporu Emilu Friedlovi  
a Láďovi Mlejnkovi.

MATRIX | správa

Myslivecká společnost MATRIX, která  
v Třebešově začala působit před devate-
nácti lety, uspořádala ve čtvrtek 14. dub-
na za krásného jarního počasí na střelnici  
v Doubravě u Solnice závody v brokové 
střelbě – Lovecký parkur 100 terčů. Závodu 
se zúčastnilo 20 střelců nejen z Myslivecké 
společnosti MATRIX, ale také z pozvaných 
přátel. Vítězem tohoto klání se stal Pavel 
Grund, druhé místo patří Ing. Miroslavu Ho-
lubovi, třetí příčku obsadil Ing. Milan Vrba, 
čtvrtý skončil Ing. Libor Burian a pátý byl 
Ing. Jiří Bandejs. Všichni zúčastnění si užili 
nádherný den v kouzelné české přírodě. 

Sportovní střelbě zdar! 

ZÁVODY V BROKOVÉ 
STŘELBĚ OVLÁDL PAVEL 
GRUND
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V zasedacích komnatách Řádu svatého Huberta na Kuksu 
byly v sobotu 19. března ústní zkouškou zakončeny zkouš-
ky mysliveckých hospodářů tohoto řádu. Setkání zahá-
jil úvodním proslovem Mistr Řádu sv. Huberta Ing. Libor  
Burian. Slavnostní atmosféra byla podtržena trubači, v je-
jichž podání zazněly fanfáry mysliveckých halali. 

Podle stanovených pravidel pro výuku a zkoušky mysliveckých 
hospodářů odvedli předseda zkušebního senátu, rytíř Řadu  
sv. Huberta br. František Licek s celým zkušebním lektorským tý-
mem nejen při výuce, ale i při samotných zkouškách velmi dob-
rou práci. Každý absolvent může být hrdý, že zkoušky řádu absol-
voval. Hlavním cílem zkoušek pořádaných Řádem sv. Huberta je 
vychovat nové, kvalitní, odborně zdatné myslivce, kteří jsou hrdý-
mi absolventy a řádnými hospodáři v krajině. 

Řád sv. Huberta byl v Kuksu znovu založen jako občanské sdružení 
v roce 1992. Podle prohlášení jeho prvních zakladatelů byl však za-
ložen mnohem dřív, a to ilegálně již v roce 1978 několika příznivci 
myslivosti. Jeho posláním je provozování myslivosti a ušlechtilé 
honby, při respektování mysliveckých tradic, etiky a zvyklostí.

V Hotelu Studánka nedaleko Rychnova nad Kněžnou se 15. úno-
ra letošního roku uskutečnilo setkání Orlické komendy Řádu  
sv. Huberta, při kterém byl mimo jiné nastíněn plán činnosti pro 
letošní rok. Posláním Řádu sv. Huberta je mimo jiné provozování 
myslivosti a ušlechtilé honby, při respektování mysliveckých tra-
dic, etiky a zvyklostí. O to také usiluje Orlická komenda.

Kateřina Honemannová pracuje více než dva roky v pozici ekono-
mické ředitelky společnosti MATRIX. V souvislosti se svou funkcí  
a pracovními povinnostmi využívá automobily Škoda z Autocen-
tra Lipovka. Původně jezdila vozem Škoda Octavia, nyní dostala 
zcela nový automobil, opět značky Škoda, ale model Superb. Vůz 
jí předal ředitel společnosti MATRIX Ing. Libor Burian. Společně 
s Josefem Krynkem, zastupujícím ředitelem divize Autocentrum 
Lipovka, ekonomické ředitelce popřáli mnoho ujetých kilometrů 
bez nehod.

MYSLIVEČTÍ HOSPODÁŘI 
ŘÁDU SV. HUBERTA 
ABSOLVOVALI ZKOUŠKY

SETKÁNÍ ORLICKÉ 
KOMENDY ŘÁDU  
SV. HUBERTA

EKONOMICKÁ  
ŘEDITELKA DOSTALA 
NOVÝ SLUŽEBNÍ VŮZ
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CO SE DĚJE NA POLÍCH 
FARMY TŘEBEŠOV,  
KDYŽ VYPUKNE JARO

JARO JE TADY A CÍLEM KAŽDÉHO SPRÁVNÉHO HOSPODÁŘE JE KVA-
LITNÍ A SPRÁVNĚ FUNGUJÍCÍ PŮDA. PRVNÍ VĚC, KTERÁ SE Z JARA 
MUSÍ PROVÉST, JE OBHLÍDKA POROSTŮ, KONTROLA PŘEZIMOVÁNÍ  
A NÁSLEDNÉ PŘIHNOJENÍ. TÍM ZAČÍNÁ KAŽDÁ NOVÁ SEZÓNA. PRO 
ZEMĚDĚLCE JE VŠAK JEJÍ START JIŽ V PŮLCE SRPNA, KDY SE SEJÍ 
PLODINY PRO DALŠÍ ROK. ZEMĚDĚLCI MAJÍ SVŮJ ROK, TAK ZVANÝ 
HOSPODÁŘSKÝ, A TEN ZAČÍNÁ 1. ŘÍJNA TAM, KDE UŽ JE NAPLÁNO-
VÁNO VŠE VČETNĚ OSEVU NA JARO.
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První jarní práce bývají zahajovány s příchodem pěkného poča-
sí. Patří mezi ně již zmíněné přihnojení. V okamžiku, kdy oschne 
zem, začínáme připravovat půdu pro setí, v našem případě jar-
ního ječmene. Další plodiny, jako jsou sója nebo kukuřice, musí 
počkat, až se půda řádně prohřeje, k čemuž zpravidla dochází až 
v druhé polovině dubna. Mezitím musíme provést další přihno-
jení a ošetření ozimých porostů prostředky na ochranu rostlin. 
V dubnu pokračujeme přihnojením a ošetřením jarních obilnin, 
poté začíná nekonečné hlídání porostů a aplikace prostředků na 
ochranu rostlin, ať už proti chorobám, nebo proti škůdcům.

Půda je pro zemědělství jeden z nejdůležitějších výrobních pro-
středků, proto se o ni musí řádně pečovat. První z věcí, které  
k tomu pomáhají, je střídání plodin, zařazování do osevních po-
stupů zlepšujících se plodin, vysévání meziplodin a podobně. 
Dále je půdu potřeba prokypřit buď podrýváním, nebo, pokud 
to zákon dovoluje, orbou. Pro půdu je také důležité zapravovaní 

organické hmoty. U nás na farmě ročně aplikujeme na pole mezi 
3000 až 5000 tun, část tvoří chlévská mrva (hnůj) a komposty.  
A to je to, co především zlepšuje schopnost půdy nasakovat vodu 
a udržet ji v sobě.

U Farmy Třebešov má při pěstování největší zastoupení pšenice 
ozimá, kterou následuje ječmen jarní či řepka olejka. Pěstujeme 
také sóju, u které nám její plochy stále rostou, a doplňkově rovněž 
kukuřici a vojtěšku. Protože se nám tato skladba plodin osvědčila, 
i v této sezóně počítáme s jejím osetím.

Pro pěstitele představuje jeden z největších problémů sucho, ten 
má asi každý, kdo pracuje s přírodou, vždy záleží na roku, který 
přijde. Sucho snáší plodiny různě, některé jsou odolnější, jiné 
méně. Například obilniny, které mají mělké kořeny, snášejí sucho 
špatně. Řepka nebo vojtěška s dlouhými kořeny sucho přečkají 
lépe. Vždy však záleží na tom, jak dlouho sucho trvá.

MATRIX | farma Třebešov
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ŠKODA PLUS
Vykoupíme váš ojetý vůz

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale i vykupuje. Začněte s prodejem svého 
 ojetého vozu jednoduše, během pár kliknutí na webu skodaplus.cz nebo nás neváhejte 
 kontaktovat telefonicky. ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy. Ilustrační fotografie

494 339 291

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:


