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DOŽÍNKY
TŘEBEŠOVSKÉ

1000 |  Slavnostní dožínkový průvod od kapličky do venkovních  
prostor farmy – ke gridshellu 

1015 |  Mše svatá s předáním dožínkového věnce

 Hlavní celebrant:
Jeho Excelence Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, ThD.

pomocný biskup pražský, titulární biskup butrintský a generální vikář  
pražské arcidiecéze

1300 | Slavnostní zahájení

1330 | FS BARUNKA, z. s. Česká Skalice – krojované procesí, hudba  
k bohoslužbě a taneční vystoupení dožínkových posvícenských písní  

v dobových kostýmech. 

1400 | Richard Kmoch & Gemini – Hity Dalibora Jandy, JK Band.
1630 | K poslechu a tanci zahraje JK Band.

Bohatý doprovodný program: tematický fotokoutek, zábava a retro hry 
pro děti, skákací hrad, SDH Třebešov, myslivost, výstava zemědělské  

techniky, veteráni Škoda Auto, testovací jízdy Škoda Enyaq iV RS.

Občerstvení zajištěno – zvěřinové hamburgery, zvěřinový guláš, grilované 
maso, bezlepkové dortíky, palačinky, pivo, limo, míchané nápoje. 

(Farma Třebešov, Hotel Studánka, Pohostinství Třebešov)

(pořadatel si vyhrazuje právo na změnu)

WWW.FARMATREBESOV.CZ



4

6MATRIX SPRÁVA
Novým ředitelům se stala práce jejich koníčkem

WOOD
KVH - Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovým spojem 10
AUTOMOTIVE
Portfolio příslušenství pro lepicí systémy 12
AUTOMOTIVE
Řešení pro průmysl 14
AUTOCENTRUM
Tour de léto na Potštejně doprovázely skvělé výhry od Autocentra 18
AUTOCENTRUM
Luxusní Škoda Enyaq Coupé RS iV vyjel na toulky po Orlických horách 22
DŘEVOCENTRUM
Průlomová novinka, lazura Dcolor je ideální pro dřeva v exteriéru

HOTEL STUDÁNKA
Anděly mezi zdravotníky přijela na Studánku podpořit dcera 
prezidenta

25

32

DŘEVOCENTRUM
Důležitý je osobní přístup k zákazníkům

MATRIX SPRÁVA
Požár v NP České Švýcarsko – požehnání, nebo katastrofa?

DŘEVOCENTRUM
Včelař zvítězil v soutěži Nebuď dřevo s unikátním apidomkem 

26

34

28
HOTEL STUDÁNKA
Po otevření arboreta a předání šeku na 100 tisíc vystoupil klavírní 
virtuos Matyáš Novák 

FARMA TŘEBEŠOV
Farma Třebešov letos sklidila plodiny v rekordním čase

30

40

LUXUSNÍ ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS IV VYJEL 
NA TOULKY PO ORLICKÝCH HORÁCH

Automobilka Škoda uvedla na trh vrcholnou 
sportovní verzi svého elektroauta Enyaq RS iV.22
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NOVÝM ŘEDITELŮM SE STALA 
PRÁCE JEJICH KONÍČKEM

Už v minulosti byli součástí týmu 
společnosti MATRIX.

VČELAŘ ZVÍTĚZIL V SOUTĚŽI 
NEBUĎ DŘEVO S UNIKÁTNÍM 
APIDOMKEM

Soutěž Nebuď dřevo, kterou vyhlašuje 
společnost Matrix, divize Dřevocentrum CZ, 
zná svého vítěze.

FARMA TŘEBEŠOV LETOS 
SKLIDILA PLODINY V REKORDNÍM 
ČASE

Když zemědělci pominou poměrně překotné 
jaro, nejhektičtější částí zemědělského roku je 
měsíc srpen. 

40

KVH – KONSTRUKČNÍ 
ROSTLÉ DŘEVO 
SPOJOVANÉ 
ZUBOVÝM SPOJEM 

Dnešní díl minisérie o výrob-
ním závodě v Třebešově nás 
zavede do výrobní haly na KVH. 
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30
PO OTEVŘENÍ 
ARBORETA A PŘEDÁNÍ 
ŠEKU NA 100 TISÍC 
VYSTOUPIL KLAVÍRNÍ 
VIRTUOS MATYÁŠ 
NOVÁK

V půvabném letovisku Studánka 
v neděli 10. července panovala 
slavnostní atmosféra. 
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NOVÝM ŘEDITELŮM  
SE STALA PRÁCE JEJICH 
KONÍČKEM
Už v minulosti byli součástí týmu společnosti MATRIX. Jeden 
jako pracovník Hotelu Studánka, druhý jako prodejce vozů 
Škoda. Po čase se ale vydali sbírat zkušenosti jinam, aby se 
nyní vrátili tam, kde začínali. Zatímco Petr Pičman se v polo-
vině července stal novým ředitelem Hotelu Studánka, když 
mu od něj symbolicky předával klíč jeho předchůdce Petr 
Čermák, kolega Tomáš Dostál je nyní novým ředitelem di-
vize Autocentrum. Oba mají ve svých nových pozicích velké 
plány, které hodlají realizovat.

Pánové, mohli byste se na úvod čtenářům MATRIX INFO 
představit?
Petr Pičman: Novým ředitelem Hotelu Studánka jsem od 15. čer-
vence letošního roku. Narodil jsem se ve Dvoře Králové nad Labem 
a velmi rád vzpomínám na dětství, jehož převážnou část jsem strá-
vil u svých prarodičů v Podkrkonoší nedaleko obce Miletín. Násled-
ně jsem žil v Hradci Králové, poté jsem trochu cestoval, studoval  
a před několika lety jsem se po 10 letech s manželkou vrátil do 
Hradce, který milujeme a kde žijeme. V oboru hotelnictví se dnes 
pohybuji již přes 17 let a musím říci, že práce je mým koníčkem. 

Tomáš Dostál: Pocházím z nedaleké obce v podhůří Orlických hor. 
Je mi 32 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Dceru Izabelu, které je 
sedm let, a tříletého syna Tomáše. Hned po střední škole jsem se 
začal věnovat prodeji vozů. Vždy jsem si přál, aby má práce byla  
i mým koníčkem, a to se mi naštěstí povedlo.

V minulosti jste již ve společnosti MATRIX působili. Kdy to 
bylo a čím jste se tehdy zabývali?
PP: Pamatuji si to jako dnes. Při svých studiích jsem dostal na-
bídku brigádní výpomoci v restauraci od mého předchůdce Petra 
Čermáka a měl jsem tu čest 10. října roku 2010 vítat první hos-
ty právě nově otevřeného Hotelu Studánka. Už tenkrát na mě 
atmosféra Studánky dýchla. Když jsem nastoupil na bakalářské 
studium, zeptal jsem se na možnost pracovní stáže ve vedení 
hotelu. Petr Čermák, bývalý ředitel hotelu, mi toto umožnil a po 
absolvování stáže jsem nastoupil na pozici F&B managera Hotelu 
Studánka.

TD: Do společnosti MATRIX jsme nastoupil hned po maturitě  
v roce 2009 na pozici prodejce nových vozů Škoda.

Potom jste na čas změnili působiště. Kam jste zamířili a co 
jste dělali?
PP: Ač jsem se již během mých středoškolských a bakalářských 
studií snažil sbírat hodně pracovních zkušeností nejen po hote-
lech v České republice, ale i v zahraničí, například v Českém domě  
v Moskvě, cítil jsem, že ještě potřebuji trochu více životních a pra-
covních zkušeností z dalekého světa. Nejprve jsem zamířil do aus-
tralského Sydney, kde jsem studoval jazykovou školu a dostal pří-
ležitost pracovat pro Hilton Sydney. Po roce jsem se vrátil do Prahy 

dodělat magisterská studia v oboru cestovní ruch a díky zkušenos-
ti z řetězce Hilton jsem dostal možnost pracovat pro Hilton Prague 
Old Town v rámci vedení stravovacího úseku. Spolupracoval jsem 
například s lidmi, kteří vedli restauraci Maize by Gordon Ramsay.  
V Praze jsme se moc neusadili, neboť přišla nabídka přestěhovat 
se do německého Düsseldorfu, kde jsem „přestoupil“ do hotelové-
ho řetězce Intercontinental. Zde jsem byl provozním manažerem 
stravovacího úseku v hotelu Indigo Düsseldorf – Victoria Platz. Na 
tyto časy velmi rád vzpomínám, a to nejen díky skvělému kolekti-
vu, lidem, ze kterých se stali doživotní nejbližší přátelé, ale i skvě-
lým hostům, díky nimž jsme byli vyhlášeni v rámci TOP 3 hotelů  
v regionu města Düsseldorf ze zhruba 300 hotelů. 

TD: V roce 2011 jsem odešel do Prahy do společnosti Porsche 
Praha-Prosek také na pozici prodejce nových vozů Škoda. Zde 
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to bylo velmi náročné a vyzkoušel jsem si, jak těžké je se uchytit 
jako nový prodejce ve velké městě s velkou konkurencí. Byla to 
obrovská zkušenost, ale nakonec jsem měl štěstí a v roce 2013 se 
naskytla možnost odstěhovat se do Liberce a vést ve společnosti 
AUTOTREND prodej ojetých vozů v programu Das WeltAuto a poz-
ději i Škoda Plus. Zde jsem působil až do letošního roku.

Uplynul nějaký čas a došlo, jak se říká, k návratu ztracených 
synů. Co vás přivedlo zpět?
PP: Patrně souhra náhod. Po návratu do České republiky a Hradce 
Králové jsem se věnoval poradenství v rámci účetnictví a ekonomi-
ky provozu s důrazem na obor hotelnictví a pohostinství. Potom 
jsem byl strůjcem projektu digitalizace procesů v hotelových pro-
vozech v regionu. Jako kdyby to byl osud, protože poté přišla na-
bídka na pozici ředitele Hotelu Studánka. S ohledem na můj vztah 
k Hotelu Studánka, který ve mně zanechal jen a jen pozitivní vzpo-
mínky související s mým bývalým působením a také s ohledem na 
celý genius loci místa, bylo rozhodnuto.

TD: Rodina. Já i moje manželka pocházíme z obce Dobré a vždy 
nás to táhlo zpět na vesnici. Před pěti lety jsme si zde postavili 
chalupu, na kterou jsme každý víkend jezdili. Po čase nás ale už 
unavovalo časté dojíždění a navíc se nám tady tak líbilo, že jsme 
se sem nakonec odstěhovali úplně. Hlavně jsme vždy chtěli, aby  
i naše děti vyrůstaly na vsi stejně jako my.

Mohli byste popsat, co je ve vašich nových pozicích hlavním 
úkolem?
PP: Navázat na působení mého předchůdce aneb Ne vše nové je 
zaručeně dobré. Nicméně mým hlavním úkolem je přenést ty nej-
lepší dosavadní poznatky z mého působení tak, aby měly maxi-
málně možný pozitivní přínos pro hotel, a to hlavně pro naše hosty 
i jeho veškeré zaměstnance.

TD: Určitě rozvoj Autocentra a zavedení některých postupů prak-
tikovaných ve velkých dealerství. Pro mě je opravdu nejdůležitější 
spokojený zákazník. Proto, abychom jich měli co nejvíce, udělám 
maximum.

Kde byste své působiště chtěli vidět v budoucnosti? Nosíte  
v hlavě nějaké plány, které byste rádi realizovali?
PP: Aktuálně je moje vize jasná. Povýšit věhlas Hotelu Studánka na 
nejvyšší možnou úroveň.

TD: Plánů mám opravdu hodně a pevně věřím, že se nám je podaří 
všechny zrealizovat. Nyní máme v řešení hned několik novinek, ale 
prozatím si je musím nechat pro sebe. Pokud se nám to podaří, 
naši zákazníci se o nich včas dozvědí. Mohu prozradit snad jen to, 
že pro začátek plánujeme úpravu prodejního místa Škoda Plus, 
abychom našim klientům mohli poskytnout stejný komfort při ná-
kupu ojetého vozu, jako mají při koupi vozu nového.

Je hoteliérství cesta, na kterou jste se chtěl vždycky vydat?
PP: Musím říci, že jsem se rozhodl jít cestou hotelnictví, když mi 
bylo asi 10 let. Byli jsme s rodiči na zimní dovolené ve Špindlero-
vě Mlýně v hotelu Horal, dnes Orea Resort Horal. U stolu v restau-
raci se u nás zastavil ředitel hotelu, kterým byl toho času Rudofl 
Hamrle, aby nás pozdravil. Když odcházel od našeho stolu, v tu 
ránu jsem věděl, že jednou bych chtěl dělat práci jako on. Jeho 
noblesa na mě tak zapůsobila, že jsem věděl, čím chci být. Vel-
kým překvapením po několika desetiletích pro mě bylo, že taktéž  
s Krkonošemi je spjatý můj předchůdce Petr Čermák a že se s pa-
nem Hamrlem dobře znají.

Bývalý ředitel Hotelu Studánka Petr Čermák vám v červen-
ci symbolicky předal klíč od hotelu. Je to pro vás závazek?  
V čem především?
Je to pro mě velký závazek. Přebírám Hotel Studánka aktuálně po 
jedné z největších ikon hotelnictví v České republice. Ne nadarmo 
byl Petr Čermák vyhlášen hoteliérem roku podle Asociace hotelů 
a restaurací České republiky. Hotel Studánka je ve skvělé kondici 
a má již v celé zemi úžasné renomé, i když si prošel jedním z nej-
těžších časů pro hotelnictví v historii republiky. Ano, mám na mysli 
pandemii Covid-19. Nicméně víme, že i dnes máme před sebou 
opět velké výzvy s ohledem na aktuální dění ve společnosti.

Dá se říci, že jste fanda automobilismu. Čím jsou pro vás 
auta důležitá a co vám přinášejí?
TD: Fanda určitě jsem. Už na škole byl pro mě časopis o autech 
důležitější než učebnice. Na vozech mě fascinuje neustálý vývoj  
a inovace, které každý nový model přináší.

Co pro vás představuje Autocentrum? Je to místo, kde si zá-
kazníci mohou plnit své sny?
Určitě ano. Přece jenom si nový vůz nekupujeme každý den a měl 
by to být příjemný okamžik. Pro spoustu lidí je však vozidlo spo-
třební a pracovní záležitostí, očekávají co nejméně starostí při jeho 
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provozu. Naším úkolem je, abychom jim provozování vozu co nej-
více ulehčili.

Oba jste v MATRIXU začínali jako řadoví zaměstnanci.  
Po svém návratu jste obsadili vedoucí manažerské pozice. 
To je zřejmě velký skok kupředu. Jak svou novou kariéru 
vnímáte?
PP: Jako další velkou výzvu, na kterou se moc těším.

TD: Vnímám ji jako obrovský závazek, a to nejen vůči vedení spo-
lečnosti, ale hlavně každému zaměstnanci Autocentra včetně mně 
samému.

V čem vidíte své přednosti pro pozici manažera?
PP: To musí posoudit jiní. Nicméně velkým přínosem asi je, že 
jsem v hotelové branži začal tak zvaně od píky a prošel si mnoha 
pozicemi v každodenním hotelovém provozu.

TD: Snažím se jít vždy příkladem a svou práci dělám naplno. Jsem 
přesvědčen, že hlavně tak mohu motivovat své kolegy, dodat jim 
chuť k práci a osobnímu rozvoji. Ke svým kolegům jsem zároveň 
vždy upřímný a to samé vyžaduji i od nich. 

Co považujete ve své práci za nejdůležitější?
PP: Mít k dispozici motivované zaměstnance, abychom mohli na-
šim hostům plnit veškerá přání. Hotel totiž nedělá pouze ředitel, 
ale všichni zaměstnanci. Člověk se navíc nesmí nikdy zastavit, 
musí stále posouvat služby dál a dál. To, co platilo včera, již dnes 
neplatí. Mým životním krédem je citát: Ten, kdo nejde vpřed, jako 
by couval.

TD: Vždy musíte myslet do budoucna, a jak se říká, neusnout na 
vavřínech. Ono se to lehce říká, ale vyžaduje to hodně úsilí.

Když opustíte brány společnosti a nastanou chvíle pracovní-
ho volna, jak ho využíváte? Co vás baví, co rádi děláte?
PP: Už samotné usednutí za volant je pro mě odpočinkem, pře-
mýšlím a hodnotím daný den. Rád za volantem poslouchám 
mluvené slovo v souvislosti s aktuálním děním. Jakmile dorazím 
domů, rád trávím čas s mojí rodinou a přáteli. Miluji cestování do 
dalekých končin, nicméně už samotná cesta je vždy cíl. Mým nej-
oblíbenějším kontinentem je Asie, ale je mnoho míst, která chci 
ještě navštívit. Rád si přečtu knížku, ať již od zahraničních zpravo-

dajů České televize o politických tématech, či biografie význam-
ných osobností politického a ekonomického života. Sledování 
aktuálního dění i sledování vysílání zahraničních médií mě velmi 
zajímá. Baví mě historie 20. století a s manželkou milujeme vše 
týkající se cestování a gastronomie. Rádi vezmeme stan nebo si 
v zahraničí půjčíme auto či skútr a prozkoumáme okolí. Dovolená 
strávená na lehátku s all inclusive není nic pro mě.

TD: Jednoznačně je to čas strávený s rodinou. Jak už jsem říkal, 
mám dvě úžasné děti, se kterými se snažíme co nejvíce sportovat 
a trávit čas v přírodě.

Jsou nějaké činnosti, při kterých relaxujete?
PP: Při péči o zahradu a pěstování zeleniny ve skleníku. Mám rád, 
když se mohu hrabat v hlíně a je za mnou vidět odvedená práce. 
Velmi rád si dám dobré speciální pivo z nějakého řemeslného pi-
vovaru.

TD: Ano, jsou. Práce na zahradě je činnost, u které úplně vypnu. 
Dále jízda na kole, také velmi rád vařím a sem tam vezmu do ruky 
i knihu.

Pane řediteli Pičmane, vzpomínáte si na hotel doma či ve 
světě, který vás chytil za srdce a stal se pro vás inspirací?
Pokud pominu Hotel Studánka, který na mě zapůsobil hned po-
prvé, když jsem k němu přijížděl,  nejvíce rád vzpomínám na at-
mosféru Grand hotelu Pupp v Karlových Varech. Dříve jsem tam 
pracoval vždy během Mezinárodního filmového festivalu, který to-
muto hotelu dával další neodmyslitelnou atmosféru. Navíc k tomu 
připočtěte historii a atmosféru tohoto místa. O to víc na Grand 
hotel Pupp vzpomínám, protože když jsem od Asociace hotelů  
a restaurací obdržel v roce 2016 ocenění nejlepší diplomové práce, 
k předání došlo právě v sále tohoto věhlasného hotelu. A jak jinak, 
diplomovou práci jsem psal na téma spjaté s hotelem Studánka. 
Dalším neodmyslitelným zážitkem bylo servírování vánočního 
menu v Hilton Sydney u ozdobeného vánočního stromku společ-
ně s vánoční muzikou a za oknem 40 stupňů Celsia.

Pane řediteli Dostále, který vůz je vaším snem a chtěl byste 
s ním brázdit silnice?
Víte, žádný vyloženě vysněný vůz nemám. Dříve samozřejmě ano, 
vysněných sportovních vozů byla celá řada, ale nyní uvažuji, že si 
pořídíme nějaký menší obytný automobil.
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Dnešní díl minisérie o výrobním závo-
dě v Třebešově nás zavede do výrobní 
haly na KVH. Jedná se o konstrukční 
rostlé dřevo spojované zubovým spo-
jem a označení KVH pochází z němec-
kého Konstruktionsvollholz.

Nejprve si řekneme, co přesně KVH je  
a jaké jsou na jeho zhotovení kladeny vý-
robní a kvalitativní požadavky. V prvním 
případě nám půjde především o pev-
nostní charakteristiky. Takovéto dřevo je 
rozdělováno do tříd pevnosti – jehličnaté 
C14 až C50, listnaté D30 až D70. Pro běžné 

konstrukční dřevo se používá třída pev-
nosti C24 – v této třídě je zařazeno i KVH. 
Takovéto označení se používá při strojo-
vém třídění. U nás se však strojové třídě-
ní nepoužívá a řezivo je tříděno vizuálně. 
Dřevo je pak zařazeno do vizuálních tříd 
S7 (odpovídá C16), S10 (C24), S13 (C30). 
K hlavním parametrům (kritériím) třídění 
patří rozsah suků, odklon vláken, trhliny  
a jiné vady řeziva. KVH se standartně vyrá-
bí v nepohledové kvalitě. Pokud koncový 
zákazník bude požadovat hranol pohledo-
vý, je třeba to ve výrobě zohlednit. Přesný 
rozsah přípustných vad nalezneme v nor-

mě ČSN 73 2824-1, která platí pro jehlična-
té řezivo určené pro nosné prvky – tyto se 
dimenzují podle únosnosti. Norma stano-
vuje znaky třídění, třídy a kritéria pro vizu-
ální třídění.

KVH se vyrábí ze sušeného řeziva. Tech-
nická norma ČSN EN 15497 připouští 
vlhkost vstupního materiálu od 7 až do 
18 %. Zároveň však musí být splněna pod-
mínka, že rozdílná vlhkost dvou na sebe 
navazujících prvků nesmí být překročena  
o více než 5 %. V praxi to u nás znamená, 
že vybereme průměrnou vlhkost a zadá-

KVH – KONSTRUKČNÍ  
ROSTLÉ DŘEVO SPOJOVANÉ  
ZUBOVÝM SPOJEM 

MATRIX | wood
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me rozptyl ± 2 %. Dalšími podmínkami, 
které musí být dodrženy během lepení, 
jsou teplota prostředí a relativní vlhkost 
vzduchu. Těmto podmínkám se podrob-
něji věnuje norma ČSN EN 14080 – Lepe-
né lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo.  
Říká nám, že minimální teplota v prostoru 
během lepení je 15 °C, ale zároveň musí 
být splněna podmínka teploty dřeva v le-
pené spáře minimálně 18 °C. Toho lze do-
sáhnout pouze za předpokladu, že se dře-
vo během lepení nahřívá. Pokud tomu tak 
není ( jako v našem případě), tak musí být 
teplota prostředí ve výrobní hale minimál-
ně 18 °C. Dále norma udává, že během le-
pení se relativní vlhkost vzduchu musí po-
hybovat v rozmezí od 40 do 75 % a během 
doby vytvrzování lepidla nesmí klesnout 
pod 30 %. Zejména v chladných měsících 
je třeba, aby vstupní materiál byl usklad-
něn v klimatizovaných skladech a byla tak 
dosažena podmínka minimální teploty 
dřeva na již zmíněných 18 °C. Tyto sle-
dované hodnoty musí být zaznamenány  
a uchovány pro následnou kontrolu  
– mimo jiné i auditorem, který provádí  
2× do roka dohled nad certifikovaným 
výrobkem. 

Jedním z klíčových předpokladů pro pev-
ný spoj je správný nános lepidla. V našem 
závodě používáme polyuretanové lepi-
dlo PUR 109 s otevřeným časem 10 min  

a dobou tuhnutí 25 min. Nános lepidla 
stanovuje jeho výrobce a pro zubový 
spoj se v našem případě používá nános  
120–160 g/m2. Norma stanovuje, že je 
potřeba vizuálně kontrolovat nanesené 
množství. Nanášecí zařízení lepidla od 
společnosti GRECON používá váhovou 
metodu měření nánosu. To znamená, že 
pokud je nános lepidla menší nebo větší, 
než je námi zadaná hodnota včetně tole-
rance, linka se zastaví. Pak obsluha stroje 
musí zjistit příčinu zastavení stroje a od-
stranit závadu.

Zkouška lepeného spoje
Z každého dne a případně i z každého 
lepeného rozměru, pokud se v rámci 
jednoho dne lepí více rozměrů, musí být 
provedena zkouška pevnosti lepených 
zubovitých spojů. Ta spočívá v odebrání 
dvou zkušebních vzorků a následuje ohy-
bová zkouška, při které je důležitá přede-
vším tloušťka materiálu testovaného KVH.  
Z tloušťky se stanovuje podle normy 
ČSN EN 408 +A1 (731741) rozteč podpor 
na ohýbačce. Ukážeme si to například 
na KVH s rozměrem 60 × 120 mm. Nor-
ma stanovuje koeficient rozteče podpor  
18. Tloušťku 60 mm vynásobíme 18  
a dostaneme rozteč spodních podpor  
1080 mm. Rozteč vrchních přítlaků se 
stanový tak, že 1080 vydělíme 3, a tím zís-
káme rozteč 360. Vzorek KVH vložíme do 

zkušebního zařízení tak, že zubový spoj je 
právě uprostřed těchto podpor. Z mano-
metru si načteme hodnotu, při které došlo  
k destrukci vzorku. Z hodnoty přepočítá-
me, jaká byla pevnost v ohybu v N/mm2. 
Výsledná hodnota musí být větší než  
24 N/mm2, což je i označení pevnostní tří-
dy C24. Z těchto zkoušek se uchovává pro-
tokol, ve kterém se taktéž posuzuje, jak vy-
padá zlom. Hodnotí se, jaké procentuální 
zastoupení má poškození v ploše zubu, na 
patě zubu a zcela mimo zubový spoj. Dů-
ležitá je však výsledná hodnota pevnosti  
v ohybu. 

Jak již bylo výše zmíněno, snímaná data 
o vlhkosti dřeva, teplotě prostředí a re-
lativní vlhkosti vzduchu musí být archi-
vována. Nejsou to však jediná data, kte-
rá se uchovávají. Každá směna si vede  
tzv. Knihu lepení, ve které jsou zazname-
nány rozměry vstupního materiálu, roz-
měry hotového výrobku, vlhkost dřeva 
nastavená na vlhkoměru, lisovací čas, li-
sovací moment, jaké bylo použito lepidlo 
a jeho nános. Dalším uchovávaným doku-
mentem je Protokol o ohybové zkoušce. 
V něm jsou zaznamenány: datum výroby, 
datum provedení zkoušky, rozměry zkou-
šeného KVH, síla lomu, pevnost v ohybu  
a procentuální vyjádření způsobu poruše-
ní spoje.
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Abychom v MATRIX Automotive mohli 
navrhovat optimální řešení pro každou 
aplikaci, je nutné myslet také na příslu-
šenství k lepicím systémům. Tedy na to, 
co z lepení dělá lepení. 

V našem sortimentu tak naleznete nepře-
berné množství mísících trysek, aplikačních 
špiček včetně různých modifikátorů, adap-
térů, redukcí, apod. na všechny druhy kar-

tuší a salámů. Důležitou součástí procesu 
lepení je také čištění povrchů a primerová-
ní. K tomu účelu jsme připravili kompletní 
sety pro běžné aplikace, jako jsou například 
výměny autoskel. V sortimentu naleznete 
samozřejmě i mnoho jednotlivých dílů pro 
sestavení optimální primerovací sady.

Lepení by však nebylo možné bez aplikač-
ní techniky, tedy bez vytlačovacích pistolí 

nebo pump. I zde máme řešení pro jakýko-
liv typ aplikace. Od jednoduchých ručních 
aplikací až po plně automatizované robo-
tické  systémy.

Nakonec je třeba dbát i zdraví obsluhy. 
Každého pracovníka umíme vybavit podle 
potřeby, ať už jednorázovými ochrannými 
pomůckami, tak i systémy pro použití v ná-
ročných pracovních prostředích.

MÍSÍCÍ TRYSKY

Pro dvoukomponentní systémy

 » Pro všechny druhy kartuší
 » Různé mísící poměry

APLIKAČNÍ TRYSKY A ADAPTÉRY

 » Pro jednokomponentní systémy
 » Různá provedení

 » Na salámy i kartuše

PRIMER APLIKÁTORY A SETY

 » Pro správné nanesení primeru
 » Pro snadnou manipulaci
 » Pro rychlé a čisté použití

ŠIROKÝ SORTIMENT 
LEPICÍCH PÁSEK

 » Maskování a přidržování
 » Utěsňování

MATRIX | automotive

PORTFOLIO  
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO  
LEPICÍ SYSTÉMY
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RUČNÍ APLIKAČNÍ PISTOLE

Ruční pistole jsou specifické tím, že k jejich provozu není 
zapotřebí  dodávka dodatečné energie.  Jsou tedy použitelné 

především v terénu nebo pro méně náročné aplikace.

 »     Pro jedno i dvoukomponentní systémy
 » Pro všechny druhy kartuší

 » Různé mísící poměry

PNEUMATICKÉ APLIKAČNÍ PISTOLE

Univerzálně použitelná vytlačovací technika pro všechny  
typy lepicích systémů

 »       Pro menší aplikace 
 » Pro středně náročné použití

 » Dobrá manipulovatelnost, nízká hmotnost
 » Rovnoměrná vytlačovací síla, nastavitelnost

ELEKTRICKÉ APLIKAČNÍ PISTOLE

Použití elektrických pistolí doporučujeme pro provozy  
bez vzduchového rozvodu

   
 »     Pro menší a střední provozy
 » Rovnoměrná vytlačovací síla

 » Provoz na AC220V

AKU APLIKAČNÍ PISTOLE

Kombinace ručního a elektrického ručního nařadí vytváří  
zajímavou možnost přenosných výtlačných pistolí

   
 »     Pro menší aplikace 

 » Pro středně náročné použití
 » Dobrá manipulovatelnost, nízká hmotnost

 » Rovnoměrná vytlačovací síla, nastavitelnost

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OCHRANNÝCH POMŮCEK

 » Především ochrana zraku a dýchacích cest
 » Oděvy, obuv a rukavice

MATRIX-AUTOMOTIVE.CZ/PORTFOLIO

MATRIX INFO | 13
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DXR REFILL STATION

Inovativní aplikační systém DX je určen především pro lepení  
a těsnění v malém až středním objemu, vhodné pro široký rozsah 
viskozit. Kombinuje značné výhody plynoucí z využití pistolové 
aplikace za použití sudového balení. Systém dávkování řady DX je 
dokonalým nástrojem pro montážní linky a pro mobilní aplikace, 
které vyžadují vícenásobné dávkování, mobilitu a spolehlivost. 
A také tam, kde je aplikace z kartuší příliš nákladná. Jednotky 
jsou robustní konstrukce, kompaktních rozměrů, nízká hmotnost 

předurčuje systém ke snadné ovladatelnosti.

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

Víceúčelové čisticí textílie značky Chicopee

 » Redukuje zápach
 » Mechanicky opratelné až x365
 » Odolnost vůči rozpouštědlům

 » Nízká vláknivost

MICROFIBRE PLUS PLATFORM
DURAWIPE LIGHT & PLUS

VERACLEAN CRITICAL CLEANING PLUS

DXBG A DXBGS

Inovativní dávkovací systém DXB je určen především pro lepicí  
a těsnicí aplikace v malém až středním rozsahu vhodné pro širo-
kou škálu viskozit. Kombinuje značné přínosy v oblasti nákladů 

díky kontejnerům, přesnému mísícímu poměru a dávkování.

Dávkovací systém řady DXB je dokonalým nástrojem pro montáž-
ní linky a statické aplikace, které vyžadují vícenásobné dávková-
ní. A také tam, kde je aplikace z kartuší příliš nákladná. Jednotky 

jsou robustní konstrukce, kompaktních rozměrů.

Zásobníky se vyprazdňují gravitační silou, materiál je vytláčen 
systémem DX oddělenými tryskami. Těmito tryskami pak mate-

riál pokračuje do jednorázového statického mixéru.

ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL

14
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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

Úspěšný developerský pro-
jekt Bydlení Jinočany snou-
bí pohodlí města s blízkostí 
přírody a klidu.

Poblíž pražského nákup-
ního centra Zličín v obci 
Jinočany realizujeme v no-
vostavbách bytových domů 
instalaci oken MATRIX Eco-
nomy. Kvůli tomu, že je  
v docházkové vzdálenosti 
vlaková zastávka, jsou okna 
vybavena speciálním pro-
tihlukovým sklem, které 
zabrání pronikání nadměr-
ného hluku do obytných 
prostor domů.

Název: 
Bytový dům Jinočany

Lokalita: 
Praha-Jinočany

Rok realizace: 
2020–2021

Produkty:
PVC okna Matrix Economy 
– barva antracit/bílá
Hliníkové dveře MATRIX MB-70 
– barva přírodní elox

B
Y
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V

Ý
 D

Ů
M

JINOČANY
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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

Pro rekonstrukci administ-
rativní budovy naší dceřiné 
společnosti Farmy Třebe-
šov v Uhřínovicích jsme do-
dávali plastová okna a dve-
ře Matrix Economy v barvě 
bílé a zlatého dubu.

Název: 
Administrativní budova 
pro Farmu Třebešov

Lokalita: 
Uhřínovice

Rok realizace: 
2020–2021

Produkty:
PVC okna a dveře Matrix Economy 
– barva bílá, zlatý dub
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JINOČANY
PRO FARMU TŘEBEŠOV
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TOUR DE LÉTO V POTŠTEJNĚ 
DOPROVÁZELY SKVĚLÉ  
VÝHRY OD AUTOCENTRA

V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ POD HRADEM, JEHOŽ HISTORIE ZAČÍNÁ KON-
CEM 13. STOLETÍ, SE V POTŠTEJNĚ NA RYCHNOVSKU V PRVNÍM PRÁZD-
NINOVÉM TÝDNU USKUTEČNILO SPECIÁLNÍ TURNÉ TOUR DE LÉTO 2022. 
HVĚZDOU TÉTO LETNÍ HUDEBNÍ UDÁLOSTI BYL ZNÁMÝ A POPULÁRNÍ 
ZPĚVÁK MAREK ZTRACENÝ, KTERÝ SVÝM VYSTOUPENÍM PŘÍTOMNÉ FA-
NOUŠKY NADCHNUL.
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Letos měla tato kulturní událost 18 zastávek na krásných místech 
republiky včetně Potštejna. Návštěvníci si mohli vychutnat vymaz-
lený a nabitý odpolední program, jehož součástí byly například 
vystoupení taneční školy Richarda Genzera či zpěvačky Martiny 
Pártlové. Nechyběl ani smích nejsympatičtějšího kuchaře na světě 
Romana Staši. Přítomné čekalo vaření, tančení, podepisování, fo-
cení, soutěžení, a prostě všichni si společně užívali léto. 

Při této příležitosti na této hojně navštívené akci prezentovalo Au-
tocentrum MATRIX z Lipovky své pestré aktivity, jako jsou prodej 
nových vozů, náhradních dílů včetně příslušenství i servisní služ-
by. Jeho stánek přilákal mnoho zvědavých lidí, kteří přišli nejen za 
zábavou. Velkou pozornost vzbudil vystavený zbrusu nový auto-
mobil ENYAQ RS! Kdo přišel ke stánku, mohl se zúčastnit soutěže 

o hodnotné ceny. Tomu předcházelo sbírání kontaktů, z nichž byli 
poté vylosovaní výherci.

Hlavní cenou bylo zapůjčení vozu ENYAQ COUPÉ RS iV na víkend, 
kterou získal vylosovaný šťastlivec Martin K. Kromě hlavní výhry 
byly rozdávány i menší ceny, jako poukazy na dvacetiprocentní 
slevu na servisní služby, které získali Gabriela L., Michal D., On-
dřej P., Filip L. a Šárka R. Další dvacetiprocentní sleva, tentokrát 
na originální příslušenství Škoda, připadla výhercům Davidu M., 
Miloslavu Š., Václavu F., Martině K. a Renatě F. 

Oblíbená a vyhledávaná akce Tour de Léto 2022 se opět vydařila, 
na své si přišli nejen milovníci kultury a dobré zábavy, ale také ti, 
kteří mají rádi automobily z Autocentra MATRIX z Lipovky. 
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Aktuální nabídka nových vozů Škoda

MATRIX INFO | 1

MATRIX INFO | autocentrumAktuální nabídka nových vozů ŠkodaAktuální nabídka nových vozů Škoda

815 000 Kč
 673 554 Kč bez DPH

948 700  Kč
784 050 Kč bez DPH

Aktuální nabídka nových vozů 

1 408 900 Kč
1 164 380 Kč bez DPH
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Aktuální nabídka ojetých vozů Škoda Plus

MATRIX INFO | 1
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ŠKODA FABIA
Combi TSI 1,0 / 70 kW Style Plus

Tachometr: 24 190 km
Motor: benzín, 70 kW
Do provozu: 3/2020

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, dešťový senzor, dálkové centrální 
zamykání, LED denní svícení a hlavní světlo-
mety, parkovací senzory vzadu, přední ml-
hovky, senzor světel, střešní nosič, ukazatel 
vnější teploty, vyhřívané trysky ostřikovače 
čelního skla, zadní stěrač s ostřikovačem.

Vnitřní výbava
Bluetooth,  el. ovládaná zadní okna, el. 
ovládaná zrcátka, dělená zadní sedadla, 
handsfree, imobilizér, ISOFIX, klimatizace 
automatická, loketní opěrka přední, malý 
kožený paket, MaxiDot, multifunkční volant, 
startování tlačítkem, USB slot, vyhřívaná se-
dadla vpředu.

359 000 Kč
296 694 Kč bez DPH

Volvo XC60
2,0 T6 / 186 kW / MOMENTUM RECHARGE

Tachometr: 40 390 km
Motor: hybridní - benzín, 186 kW
Do provozu: 7/2021

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, dešťový senzor, bezklíčové odemy-
kání, dálkové centrální zamykání, LED denní 
svícení, LED hlavní světlomety, metalický lak, 
panoramatická střecha, parkovací senzory 
vzadu, přední mlhovky, střešní nosič, ukaza-
tel vnější teploty, vyhřívané trysky ostřikova-
če čelního skla, zadní stěrač s ostřikovačem.

Vnitřní výbava
Bluetooth, dekor interiéru (dřevo, hliník 
atp.), el. ovládaná zadní okna, el. ovláda-
ná zrcátka, el. ovládané 5.dveře, digitál-
ní přístrojový štít, dělená zadní sedadla, 
handsfree, imobilizér, ISOFIX, klimatizace 
automatická dvouzónová, kožené čalounění 
sedadel, multifunkční volant.

1 299 000 Kč
1 073 554 Kč bez DPH
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LUXUSNÍ ŠKODA ENYAQ 
COUPÉ RS IV VYJEL NA 
TOULKY PO ORLICKÝCH 
HORÁCH 

AUTOMOBILKA ŠKODA UVEDLA NA TRH VRCHOLNOU SPORTOVNÍ VERZI 
SVÉHO ELEKTROVOZU ENYAQ COUPE RS IV. TENTO VŮZ JE DALŠÍ EKO-
LOGICKOU VARIANTOU AUTOMOBILŮ, KTERÉ ZÍSKÁVAJÍ STÁLE VĚTŠÍ 
POPULARITU. SOUČASNĚ AUTOMOBILKA PRACUJE NA DALŠÍCH TŘECH 
ELEKTRICKÝCH AUTECH, KTERÁ PŘEDSTAVÍ V PRŮBĚHU LET. AUTO-
CENTRUM MATRIX V LIPOVCE ZASTUPUJÍCÍ ŠKODU V PRODEJI A SERVI-
SU AUT, PŘIŠLA NYNÍ S ORIGINÁLNÍM NÁPADEM, JAK VEŘEJNOSTI VŮZ 
ENYAQ COUPE RS IV V TICHOSTI PŘEDSTAVIT, A VYMYSLELA PRÁZDNI-
NOVÉ ELEKTROTOULKY KRAJEM ORLICKÝCH HOR. 
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První plánovaná zastávka s Enyaqem byla u unikátního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, který se může po rozsáhlé 
rekonstrukci pochlubit nevšední skleněnou střechou poskytující 
návštěvníkům jedinečné pohledy stejně, jako unikátní standardně 
dodávaná panoramatická střecha u našeho Enyaqu, jež je největší 
panoramatickou prosklenou střechou použitou ve vozech Škoda. 

Při jízdě druhým okruhem s automobilem určeným na dlouhé 
cesty jsme se zaměřili na rodinu, dobrodružství a adrenalin. První 
zastávkou bylo Deštné v Orlických horách, které patří k jednomu 
z nejnavštěvovanějších míst v této destinaci. Kousek od ski areálu 
je lanový park, kde lze snadno zaparkovat. Park obsahuje několik 
okruhů, takže si zde přijdou na své malí i velcí adrenalinoví lezci. 
Při jízdě s Enyaqem je možné využít speciální střešní nosič od au-
tomobilky ŠKODA, který má aerodynamický tvar příčníků a stylový 
plochý design. Kromě objemnějších předmětů pomůže převézt  
i kolo, na němž lze absolvovat například oblíbenou trasu z Dešt-
ného až na Šerlich, nebo do části Jedlová, kde se nachází kostel  
sv. Matouše z 30. let 18. století.

Elektricky ovládané páté dveře

Rychlé nabíjení a vysoký dojezd

Inovativní, uhrančivá a osvětlená maska Crystal Face
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Pokud je čas na oběd, vydejte se do Luisi-
na údolí a vychutnejte si atmosféru tamní 
stejnojmenné horské osady. Vhod přijde 
piknikové příslušenství ŠKODA a origi-
nální autochladnička zajišťující rychlé  
a rovnoměrné chlazení v horkých let-
ních dnech. Obci protínají turistické trasy  
a rovněž okolí je bohaté na atraktivity 
zvoucí k návštěvě. Od roku 1845 zde byla 
zřízena Anenská sklářská huť, která však 

již dnes není v provozu. Poslední zastáv-
kou, kterou jsme nemohli vynechat, je 
Kostel sv. Josefa v Šedivinách. Krátká, ale 
bohatá historie kostela je spojena s rodi-
nou Effenbergerů, která pochází ze Švéd-
ska a výstavbu kostela zaplatila.

Deštné v Orlických horách nabízí mnoho 
dalších turistických cílů a na své si zde při-
jde opravdu každý. My už se však vydává-

me zpět do Autocentra Matrix. Z Lipovky 
jsme vyjeli s nabitou baterií na 80 procent 
s dojezdem 375 kilometrů. Reálně jsme 
Enyaqem iV Coupe ujeli 61 kilometrů, ale 
z baterie nám ubylo jen 47 kilometrů. Spo-
třeba byla v průměru 16,1 kWh/100 km  
a v cíli jsme měli baterii nabitou na  
68 procent s dojezdem 328 kilometrů.

Celkově nenáročný na servis a údržbu

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

Nulové lokální emise výfukových plynů Pohon všech kol

MATRIX | autocentrum
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PRŮLOMOVÁ NOVINKA,  
LAZURA DCOLOR JE IDEÁLNÍ 
PRO DŘEVA V EXTERIÉRU 
Dlouholetá spolupráce společnosti MA-
TRIX s firmou Rhenocoll z Domažlic, 
která se zabývá především dovozem la-
zur, lepidel a laků z Německa, přinesla 
nyní průlomovou novinku v podobě zá-
kladní i vrchní tenkovrstvé lazury s UV 
ochranou DColor FK47 UV PROTECT.

Tento výrobek, který je vhodný do exteriéru 
se speciálním zaměřením na tvrdá dřeva 
bezbarvou povrchovou úpravou, byl vyvi-
nut a testován s vynikajícími výsledky na 
povrchovou úpravu dubu ve spolupráci  
s Českou zemědělskou univerzitou Praha. 
Podle Karla Bendy, obchodního zástupce 
firmy  Rhenocoll, je DColor inovativní pře-
devším v použití nano částic kovů pro UV 
ochranu. 

„Ukázalo se, že tato forma je natolik účinná, 
že převyšuje dosavadní běžně používané 

materiály, a dokonce je revoluční v ochra-
ně tvrdého dřeva s vyšším obsahem silic.  
V porovnání s dalšími vzorky, které byly para-
lelně testovány, právě tento produkt všech-
ny překonal a dosáhl nejlepších výsledků  
v oblasti odolnosti vůči povětrnostním vli-
vům,“ prozradil obchodní zástupce.  

DColor může být použit jako bezbarvý pro 
konečnou povrchovou úpravu nebo přibar-
vený v odstínech přírodních dřevin, případ-
ně na objednávku i RAL odstínech. Vhodný 
je i k povrchové úpravě všech jehličnatých  
i listnatých dřevin a je rychleschnoucí.

Tato hedvábně matná novinka umožňuje 
regulaci vlhkosti ve dřevě, je použitelná pro 
natírání, stříkání, máčení i flutování. Díky 
zmíněným speciálním přísadám nano oxi-
dů kovů a chemické UV ochrany je revoluč-
ním základním i vrchním produktem, který 

chrání dřevo proti oxidaci vlivem působení 
UV záření. Navíc stabilizuje vlákna tím, že 
do nich dobře proniká, má egalizující úči-
nek a snižuje tvorbu fleků. DColor je nová 
značka barev společnosti Dřevocentrum 
CZ, a. s. a pod touto značkou bude také 
prodávána. Pro zákazníky bude k dostání 
ve všech patnácti pobočkách i na e-shopu. 

„Se společností MATRIX spolupracujeme 
téměř třicet let. Tato společnost je pro nás 
odběratelem produktů využívaných pro 
povrchové úpravy do exteriérů, jako jsou 
okna či dveře. Všechny produkty byly dů-
kladně vyzkoušeny a podrobeny letitému 
testu na skutečných výrobcích. Příkladem 
je téměř třicet let starý nátěr na hlavní 
správní budově v Třebešově, který je stále 
funkční a chrání před povětrnostními vlivy,“ 
dodal Karel Benda. 

MATRIX | dřevocentrum
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DŮLEŽITÝ JE OSOBNÍ 
PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

S jakými zkušenostmi jste na tuto po-
zici nastoupila a čím můžete přispět  
k jejímu dalšímu rozvoji?
Lucie Stejskalová: Celý svůj pracovní život se 
pohybuji v obchodu a v předchozím zaměst-
nání jsem několik let pracovala na pozici zá-
stupce vedoucí. Ani v Dřevocentru nejsem 
úplným nováčkem. Od dubna minulého 
roku jsem i tady pracovala jako zástupce 
vedoucího. A čím mohu přispět? Určitě svou 

zodpovědností a aktivním přístupem. Mys-
lím si ale, že to hlavně museli vědět ti, kteří 
mi dali důvěru a tuto pozici mi nabídli.

Jana Červenková: Ve společnosti Dře-
vocentrum CZ pracuji již třetím rokem. 
Dosud jsem působila na pozici zástupce 
vedoucího prodejny, kde jsem získala bo-
haté zkušenosti a praxi s prodejem dřevař-
ských materiálů.

Nyní věřím, že společnými silami s celým 
týmem ústecké pobočky Dřevocentra  
a zároveň s nedalekou pobočkou v Žatci 
budeme schopni nabízet mnohem více 
materiálů. Nikdy bych nevěřila, že obchod 
se dřevem se může stát i mým koníčkem.

Jaké byly vaše první kroky, které jste 
se svým týmem udělala?
LS: Mám dva zkušené kolegy, kteří své prá-

FIRMA DŘEVOCENTRUM CZ, KTERÁ JE PROPOJENÁ SE SPOLEČNOSTÍ 
MATRIX, MÁ V ČESKÉ REPUBLICE ŘADU POBOČEK. JEDNOU Z NOVÝCH 
VEDOUCÍCH  JE LUCIE STEJSKALOVÁ, KTERÁ JE V ČELE POBOČKY V MNI-
CHOVĚ HRADIŠTI. DALŠÍ POSILOU NA TÉTO POZICI JE JANA ČERVEN-
KOVÁ, TENTOKRÁT V POBOČCE V ÚSTÍ NAD LABEM. OBĚ DÁMY SE PRO 
FIREMNÍ ČASOPIS MATRIX INFO SVĚŘILY, JAKÉ MAJÍ PŘEDSTAVY O VE-
DENÍ TĚCHTO POBOČEK. 

MATRIX | dřevocentrum

Lucie Stejskalová
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Jana Červenková

ci rozumí a na něž se mohu spolehnout. 
Víceméně jsme si hlavně řekli, co od sebe 
vzájemně očekáváme a co dělat pro to, aby 
se nám dařilo plnit nastavené plány a po-
bočka co nejlépe fungovala.

JČ: Mezi mé první kroky bych vyzdvihla 
ucelení kolektivu. Přece jen je to velký krok 
pro nás všechny na provozovně, když zde 
nyní vládne žena.

I když jsme malá provozovna, dovedeme 
zde společně udělat kus práce, proto je vel-
mi důležité se spoléhat jeden na druhého  
a společně se do toho opřít. Díky vzájemné 
a dlouhodobé spolupráci bych nás nazva-
la spíš rodinou než kolektivem. Jednou za 
čas se setkáme i po pracovní době, kdy se 
v těchto parných dnech usadíme někde na 
terase, probereme pracovní i nepracovní zá-
ležitosti a odreagujeme se. Jsem zastánkyní 
názoru: Jen spokojený a dobře motivovaný 
zaměstnanec může odvádět dobrou práci  
a dělat to s úsměvem.

Je u vás nabídka dostatečná, nebo 
byste chtěla sortiment rozšířit? Pokud 
ano, o co konkrétně?
LS: Ano, myslím, že našim zákazníkům mů-
žeme nabídnout široký výběr sortimentu. 
Samozřejmě se občas stane, že se poptává 

něco specifického, co v sortimentu nemá-
me. Za mě je spíš důležitější kvalita než 
kvantita.

JČ: V brzké době nás čeká výstavba nové 
haly, díky které bude naskladněno truhlář-
ské řezivo. Také nám zde vznikne nový pro-
stor pro uskladnění hoblovaných materiá-
lů. Navíc nám to umožní mnohem rychlejší 
a pohodlnější výdej materiálů zákazníkům.

O jaké produkty je ve vaší pobočce nej-
větší zájem? 
LS: Největší zájem je sice hlavně o stavební 
řezivo, ale ani OSB desky, palubky a KVH 
hranoly nijak nezaostávají v poptávce na-
šich zákazníků. 

JČ: Asi nejde určit, který z produktů se pro-
dává více či méně. Snažíme se mít skladem 
vše, ať je to stavební řezivo, kterého máme 
téměř 600 metrů krychlových, v různých 
rozměrech a délce až osm metrů. Skladem 
máme i velké množství KVH hranolů, které 
jsou v posledních letech velmi oblíbeným 
materiálem. Také se často prodávají OSB 
desky, terasová prkna a palubky smrkové 
i modřínové.  

Často se hovoří o konkurenčním prostře-
dí. Pociťujete ho nějak ve vašem okolí?

LS: Stejně jako i v jiných pobočkách, i my 
tady máme v dosahu do pětadvaceti kilo-
metrů několik pil a firem nabízejících stej-
ný sortiment. Takže ano, beru konkurenci 
na vědomí a nepodceňuji ji. 

JČ: Určitě ano, zdravá konkurence je vý-
zvou pro nás všechny. Udržuje nás stále ve 
střehu a posouvá nám dál hranice. Ceny 
bývají velmi srovnatelné, proto si u nás za-
kládáme na přístupu k zákazníkům.

V čem spatřujete vaši konkurenční vý-
hodu?
LS: V první řadě v tom, že jsme firma  
s dlouholetou působností na trhu v rámci 
celé České republiky a můžeme si vzájem-
ně vypomoci s doplněním chybějícího 
materiálu. Potom je to náš osobní přístup  
k zákazníkům, aby u nás byli spokojeni, 
rádi se k nám vraceli a také nás doporučo-
vali. Možná mohu trochu neskromně říci, 
že se nám to daří a vyplácí.

JČ: Prodáváme s úsměvem, věnujeme 
našim zákazníkům čas a snažíme se jim 
dodat nejvhodnější materiály pro jejich 
projekty. Pokud je to v našich silách, zákaz-
níkům poradíme a doporučíme to správné 
řešení či materiály.
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VČELAŘ ZVÍTĚZIL V SOUTĚŽI 
NEBUĎ DŘEVO S UNIKÁTNÍM 
APIDOMKEM

SOUTĚŽ NEBUĎ DŘEVO, KTEROU VYHLAŠUJE SPOLEČNOST MATRIX, 
DIVIZE DŘEVOCENTRUM CZ, ZNÁ SVÉHO VÍTĚZE. STAL SE JÍM VČELAŘ 
PETR HOLEČEK, KTERÝ Z MATERIÁLU ZAKOUPENÉHO V HODONÍNSKÉ 
POBOČCE POSTAVIL APIDOMEK, TEDY SPECIÁLNÍ VČELNICI URČENOU 
K RELAXACI A NAČERPÁNÍ SIL. PRO AUTORA NEJLEPŠÍHO PROJEKTU 
BYLA PŘIPRAVENA CENA V PODOBĚ POUKAZU NA VÝRAZNOU SLEVU 
SOUVISEJÍCÍ S NÁKUPEM MATERIÁLU, KTEROU MU PŘEDAL ŘEDITEL 
DŘEVOCENTRA CZ MARTIN KONVALINA.

MATRIX | dřevocentrum
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Nápad postavit apidomek vznikl shodou okolností, když loni na 
podzim včelař Holeček hovořil se svým dodavatelem kvalitního 
medu na téma zdraví a příroda. Právě v tom okamžiku se zrodila 
myšlenka postavit včelnici, v níž by se dalo odpočívat a z včelstev 
nabrat sílu a energii. „Na internetu jsem našel několik apidom-
ků, ale většinou na komerční bázi. My jsme chtěli postavit takový 
domek, aby příchozí člověk dostal plnou dávku včelího prostředí  
a nejsilnějších mikrovibrací. Naši předkové tuto přednost včel vyu-
žívali již dávno, kdy se spávalo na úlech,“ vysvětlil včelař. Podle něj 
však dnes není jednoduché sehnat člověka, který by byl schopen 
tento domek postavit, proto se rozhodl vytvořit si ho svépomocí.

Neskutečně zručný a šikovný včelař přes zimu připravil základní 
korpus stavby, který byl na jaře  postaven na zemní vruty. „Dva 
měsíce nám trvalo dokončení obkladů, střecha a vnitřní prostor,“ 
řekl Holeček s tím, že už od začátku byla plánována dvě lůžka. Pod 
nimi jsou čtyři úly a v každém z nich zhruba 40 tisíc včel. „Úly se 
musely upravit tak, aby se s nimi dalo dobře manipulovat. Vrchní 
deska je nahrazena jemným pletivem, aby docházelo k cirkulaci 
vzduchu. Na úlech je položen rošt na ležení s mezerami mezi des-
kami, který je zespodu chráněn jemným pletivem proti včelám. 
Postele jsme postavili tak, aby nebyly spojeny s úly a nedocházelo 
k rušení včel,“ vysvětlil Holeček.

apidomek je speciální dřevěná včelnice o malé rozloze, kde jsou 
po jeho delších stranách instalována včelstva. Lůžko uvnitř s pří-
rodní matrací je vytvořeno z dřevěného roštu se zasíťovanými ot-
vory nad úly se včelstvy. Návštěvník tohoto stavení se stává sou-
částí včelstva, ale je stále v bezpečí od včelích žihadel. Apidomek 
vyzařuje včelí energii a speciální mikroklima, vzduch uvnitř má  
pozitivní vliv na dýchací systém člověka, zmírňuje projevy pylo-
vých alergií, astmat, chronických zánětů, posiluje imunitu. Navíc 
včelstvo působením křídel víří vzduch a rozptyluje elektrické čás-
tice do okolí, což snižuje glykemii, zlepšuje zažívací potíže či kožní 
problémy. Biopole včel je identické s lidským a má vliv na zlepšení 
krevního tlaku, činnosti mozku a srdce.  

Na velkou skupinu lidí působí bioenergetika tak, že se cítí po 
ležení odpočatí a svěží, kromě toho uklidňuje hyperaktivní a au-
tistické děti. „Z vlastní zkušenosti můžu skoro všechno potvrdit.  
V apidomku ležím skoro každý den zhruba dvě hodiny, rychle usnu  
a minimálně jednu hodinu vydatně spím. Cítím se pak odpo-
činutý, přestaly mě bolet klouby i ramena, lépe se mně dýchá. 
Musím říci, že to byl zvláštní pocit, když jsem poprvé otevřel dve-
ře apidomku, ucítil vzduch prosycený medem, lehl si a vnímal 
hukot pracujících včel pod sebou,“ dodal vítěz soutěže Nebuď 
dřevo.
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PO OTEVŘENÍ ARBORETA  
A PŘEDÁNÍ ŠEKU NA 100 TISÍC 
VYSTOUPIL KLAVÍRNÍ  
VIRTUOS MATYÁŠ NOVÁK

V PŮVABNÉM LETOVISKU STUDÁNKA V NEDĚLI 10. ČERVENCE PANOVA-
LA SLAVNOSTNÍ ATMOSFÉRA. ZA ÚČASTI MNOHA VÝZNAMNÝCH HOSTŮ 
ZDE BYLO OTEVŘENO ARBORETUM PŘIPRAVENÉ BOTANIKEM JOSEFEM 
HALDOU. POPISKY S ORIGINÁLNÍ GRAFIKOU MU VTISKLA JEHO MANŽEL-
KA, VÝZNAMNÁ DŘEVOŘEZBÁŘKA A VÝTVARNICE Z ORLICKÝCH HOR 
JARMILA HALDOVÁ. 

MATRIX | Hotel Studánka
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Vytvoření arboreta navazuje na dlouhodobou spolupráci letovis-
ka Studánka s manželi Haldovými. Při této slavnostní příležitosti 
Robert Marušák, děkan Fakulty lesnické a dřevařské České země-
dělské univerzity v Praze společně s nimi vysadil metasekvoj, kte-
rou tato vzdělávací instituce věnovala arboretu a Studánce. 

Ještě předtím, než byl v sále Rudolfa Rokla zahájen Galakoncert 
Studánka v proměnách času v podání klavíristy Matyáše Nováka, 
přítomní byli svědky předání šeku na 100 tisíc korun od společ-
nosti MATRIX Zdravotnickému nadačnímu fondu města Rychnov 
nad Kněžnou. „Společnost MATRIX nás podpořila již podruhé. 
Poprvé jsme obdrželi částku 50 tisíc korun a tou jsme pomohli vy-
bavit dětské oddělení. Nyní jsme požádali o další příspěvek a ob-
drželi jsme 100 tisíc korun,“ řekla rychnovská místostarostka Jana 
Drejslová. Podle Libora Buriana, generálního ředitele společnosti 
MATRIX, šlo o poděkování zdejším zdravotníkům za jejich oběta-
vou práci. „Tento šek je určen pro rozvoj rychnovské nemocnice,“ 
uvedl. 

Poté už za klavír usedl k svému hudebnímu vystoupení čtyřiadva-
cetiletý virtuos a rodák z Hradce Králové Matyáš Novák, který je 
členem PETROF Art Family, vítězem mnoha klavírních soutěží po 
celém světě, jehož patrně největším dosavadním úspěchem byl 
sólový koncert v Carnegie Hall v New Yorku, a představil program 
E. Granados: El pelele. Galakoncert Studánka v proměnách času 
se konal v souvislosti předělových okamžiků v historii Hotelu Stu-
dánka i jeho majitelů Daniely a Libora Burianových. V podání kla-
víristy Nováka zazněly kompozice tematicky související s těmito 
událostmi, jejichž hlavním jmenovatelem je Láska.

Přednesl rovněž vlastní skladby Vzpomínka na operu Rusalka či 
Fantazie na operu Prodaná nevěsta a také díla věhlasných skla-
datelů, jako jsou Ferenc Liszt, Franz Schubert nebo Edvard Grieg, 
s nimiž se na základě předchozích mezinárodních úspěchů chys-
tal na jedny z nejprestižnějších světových klavírních soutěží: Na 
přelomu července a srpna O´Shea Santander International Piano 
Competition ve španělském Santanderu a v září na Lisztovu sou-
těž v Utrechtu.

Slovo na závěr: 
Vše, co jsem za těch 12 let ve Studánce napsal, a nebylo toho 
málo, stále platí a stojím si za tím.  Přece jen jsem však ještě něco 
neřekl. Dne 10. října roku 2010, v den Znovuotevření Letoviska 
Studánka, byl mezi přítomnými členy týmu hotelu i Petr Pičman, 
student střední hotelové školy, kterého jsem již znal jako šikovné-
ho a pracovitého mladíka z bývalého působiště. Tento elév gastro-
nomie studoval, pracoval, studoval a stále mi byl po boku. Přesto 
by mě nikdy nenapadlo, že to jednou bude on, kdo mě nahradí  
v pozici ředitele Letoviska Studánka.

Studánku jsem přirovnal k miminku, které manželé Burianovi po-
rodili, a mně ho svěřili do péče ještě v zavinovačce. Já jsem ho 
odkojil, vychoval, dohlédl na pubertální věk, a když Studánka do-
spěla do dospělosti a je z ní krásná, mladá, samostatná a sebevě-
domá slečna, přišel čas ji opustit, jako se opouštějí děti, s nimiž 
stejně žijete jejich život dál.

Můj příběh na Studánce nekončí, a to ze dvou důvodů. První je ten, 
že Studánku mám a budu mít vždy ve svém srdci, a druhý, že ji svě-
řuji do rukou toho, kdo ji povede a provede další životní etapou tak, 
jak si to Studánka zaslouží. Tím, kdo ji povede a provede, je Petr 
Pičman, vím to a věřím mu!!!

Bc. Petr Čermák
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Přírodní amfiteátr Hotelu Studánka nedaleko Rychnova 
na Kněžnou se stal v úterý 21. června dějištěm představení 
finalistů třetího ročníku projektu Anděl mezi zdravotníky. 
Mezi dvanácti finalisty, z nichž bylo deset žen a dva muži, 
nebyli pouze lékaři či zdravotní sestry, ale také pečovatelé, 
farmaceuti a laboranti, jež do soutěže nominovali nadříze-
ní, kolegové nebo pacienti.

Součástí bohatého kulturního programu v krásném přírodním  
a relaxační prostředí bylo také focení kalendáře a především vzá-
jemné setkání všech účastníků tohoto klání. Nad projektem Anděl 
mezi zdravotníky již potřetí převzala záštitu Kateřina Zemanová, 
dcera prezidenta republiky Miloše Zemana. Ta rovněž spojila svou 
tvář s charitativním kalendářem soutěže s fotografiemi Jiřího Her-
mana ml. Zemanovou, která se stala vzácným hostem na Studán-
ce, přivítal a pozdravil Libor Burian, generální ředitel společnosti 
MATRIX, pod niž hotel spadá.

„I když jsem zaneprázdněná, říkala jsem si, že by bylo fajn přijet na 
Studánku podpořit Anděly mezi zdravotníky a spojit to i s kalen-
dářem, kde jsem na společné fotografii zapózovala s paní doktor-

kou Vachovou z Teplic, s kterou jsem se mohla seznámit. Soutěž 
bude mít brzy finále, takže se teď na něj budeme připravovat,“ 
řekla Kateřina Zemanová. Fotografování a setkání v přírodním 
divadle se kromě Zemanové zúčastnil i epidemiolog, vojenský 
lékař, vědecký pracovník a politik Roman Prymula. 

V kulturním programu vystoupili známí interpreti Marián Vojtko, 
Pepa Vágner, Jaroslav Svěcený, Světlana Nálepková, Michaela 
Dolinová, Milan Peroutka, Peter Pecha a zazpívala také Micha-
ela Pecháčková, kterou znají diváci ze seriálu ZOO, a třeba také 
hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček či Jan Bir-
ke, starosta Náchoda, kde se v tamním Divadle Dr. Josefa Čížka  
27. srpna při galavečeru rozhodne, kdo z finalistů se stane Andě-
lem mezi zdravotníky.

U této soutěže není podstatná vizuální krásu finalistů, ale důraz je 
kladen zejména na jejich schopnosti, erudici, profesionalitu, em-
patii, lásku ke svému povolání a sympatie u diváků. Jsou to prostě 
lidé, k nimž často upínáme své naděje a kteří nám dokážou při 
zdravotních komplikacích podat pomocnou ruku.

MATRIX | Hotel Studánka

ANDĚLY MEZI ZDRAVOTNÍKY 
PŘIJELA NA STUDÁNKU  
PODPOŘIT DCERA PREZIDENTA
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FINALISTÉ SOUTĚŽE ANDĚL 
MEZI ZDRAVOTNÍKY

1. Barbora Sedláková
42 let, Nemocnice Sokolov, vrchní sestra oddělení 
následné péče

2. Eva Rabasová
56 let, Fakultní nemocnice Motol, zdravotní laborantka

3. Lucie Kozáková
33 let, Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, zdravotní sestra

4. Gabriela Bendová
29 let, Královéhradecká lékárna Hradec Králové, lékárnice

5. Jana Drábková
50 let, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, vrchní sestra 
Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu

6. Halyna Muzyka
39 let, Oblastní nemocnice Náchod, všeobecná sestra 
interního oddělení

 7. Jana Kudová
40 let, Městská správa sociálních služeb v Mostě – Domov 
pro seniory Barvířská, pečovatelka

 8. Marta Vachová
49 let, Krajská zdravotní a. s. – Nemocnice Teplice, 
primářka Neurologického oddělení s centrem pro léčbu 
roztroušené sklerózy

 9. Jan Sedláček
37 let, Fakultní nemocnice Bulovka, zástupce vrchní 
sestry Kliniky infekčních nemocí

10. Šárka Trčková
51 let, Městská nemocnice Ostrava, staniční sestra 
Neurochirurgie JIP

11. Jitka Mlíková Seidlerová
45 let, Fakultní nemocnice Plzeň, zástupkyně přednosty 
pro léčebnou péči, II. interní klinika

12. Philip Waka Njeka
35 let, Nemocnice Příbram, lékař na interním oddělení 
a gastroenterologickém centru  
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Letní měsíce bývají medii často zmiňovány jako „okurková 
sezóna“, ale letošní léto je výjimečné. Sotva trochu do poza-
dí ustoupily informace o různých mutacích covidu, v době, 
kdy už pomalu upadá zájem o válečný konflikt na Ukrajině  
a kdy silně rezonují zvyšující se ceny pohonných hmot, 
energií, potravin a vlastně všeho, je nově veřejnost šoková-
na obřím požárem v NP České Švýcarsko. 

Jako lesníka mne tato událost citelně zasáhla a jsem šokován, 
jak je celá apokalypsa prezentována v mediích a zejména na 
ČT1. Prostor dostávají lidé, kteří vůbec nevnímají dopad celé 
katastrofy na životy místních obyvatel, podnikatelů, lokální-
ho vlivu na klima či vodní režim i obří materiální škody. Jako 
by nedošlo ke škodám na majetku lidí, k ohrožení jejich živo-
tů a zničení nádherného kusu přírody. Namísto vyjádření výše 
škod a určité pokory před následky živelné katastrofy se šíří 
názory, že NP potkalo to nejlepší, co se mohlo stát, a všichni 
máme být vlastně šťastni z nové příležitosti pro přírodu, kdy 

zmizely nepůvodní „ošklivé“ porosty jehličnanů. V této sou-
vislosti se nabízí otázka, proč byl na tak nepůvodním území 
národní park vůbec zřízen a zda nestačil předcházející stupeň 
ochrany. Vyjádření různých „přírodovědců“ jsou pro mne cy-
nismem a drzou snahou zlehčovat situaci a zároveň pohrdání 
hrdinskou prací hasičů. V těchto souvislostech mne napadá 
přirovnání z mého života, kdy nám před lety do základů vy-
hořel starý vesnický domek. Nepamatuji se, že bychom se  
s manželkou radovali, jak je to dobře a jakou vlastně máme 
skvělou příležitost pořídit si dům nový.

Jako dlouhodobě praktikující lesník (45 let ve službě) znám sílu 
přírody i skvělé možnosti přirozené obnovy, avšak na tak vel-
ké ploše dojde nejdříve k zabuřenění a vývoj nového lesa bude 
velmi dlouhou záležitostí. Časem se projeví další problémy, a to  
i nestabilita skalních útvarů způsobená jejich přehřátím a zejmé-
na budou chybět zdravé kořeny stromů, které mnohdy pískovco-
vé skály držely pohromadě. 

POŽÁR V NP ČESKÉ  
ŠVÝCARSKO – POŽEHNÁNÍ, 
NEBO KATASTROFA?
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Proč však požár dosáhl takových obřích rozměrů? Pokusím 
se časově popsat vývoj požáru. 
• 24. 7. je hlášen pracovníky NP v sousedním Sasku požár  

o rozloze cca 3 ha. Proč toto nezjistili pracovníci našeho NP? 
Jak zde funguje protipožární služba?

• 25. 7. se požár údajně rozšířil na výměru cca 10 ha. Nedošlo  
k podcenění či zamlžení skutečného rozsahu?

• 26. 7. už vedení NP přiznává požár na ploše cca 300 ha
• 27. 7. hoří cca 1.000 ha …

Historicky největší požár lesa v ČR měl zcela jistě příčiny v su-
chém a větrném počasí, avšak podíl suchého dřeva z odumře-
lých stromů, který výrazně přispěl k intenzitě hoření, je záměrně 
zlehčován. Již na jaře 2019 rozhodlo vedení NP, že z kapacitních 
důvodů přestává zasahovat proti kůrovci, ten se rozšířil nebýva-
lým způsobem a poškodil a zničil i porosty sousedící s NP. Již  
v tuto dobu měla být podána žaloba na NP z důvodu obecného 
ohrožení. Vedení NP neřešilo kalamitu ani v přístupných oblas-
tech a hlavně v blízkosti nemovitostí a cest, namísto toho časem 
uzavíralo některé trasy a zásobovalo veřejnost záběry z odstřelu 
souší výbušninami. Kůrovcová kalamita probíhá po celé repub-
lice, ale ve většině případů vlastníci lesů a jejich lesníci se snaží 
zachránit, co se dá. Bohužel i v některých dalších lesích narůsta-
lo množství souší a zjevně se projevily problémy a složitost sprá-
vy státních lesů. Na mnoho kalamitních štábech zástupci Svazu 
vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů i jiní účastníci 
upozorňovali na velké požární nebezpečí v podobě ponechání 
souší v tak hustě zalidněné zemi, jako je ČR. Intenzita ponechá-
ní souší v NP byla obrovská a byl tak připraven táborák, jen jej 
zapálit. Stalo se...

Srovnávat podmínky pro obnovu „nových odolných“ lesů zaklá-
dáním požárů v ČR a v zemích s nízkou hustotou obyvatelstva je 
zavádějící. Naši předkové si byli dobře vědomi, že uměle založené 

lesy jsou velmi citlivým a zranitelným ekosystémem, a proto se 
o ně řádně starali. Vyjádření některých „přírodovědců“, že byli 
hloupí, je skandální a znevažující. Jeden z mých lesnických přátel 
napsal: „Žijeme v době obřího blahobytu a pohrdání ekonomic-
kým dědictvím po předcích“. Tento citát se přesně hodí na hod-
nocení dopadu požáru v NP. 

Namísto vyhodnocení výše škod, plánu nápravných opatření a ze-
jména pokory přiznat si, že takto se ochrana přírody dělat nedá, 
se zcela jistě rozběhne série grantů pro vybrané přírodovědce  
a ti nás budou za peníze daňových poplatníků zásobovat obrázky 
prvních semenáčků a informovat o skvělé budoucnosti požářiště. 
Nikde není ani zmínky, kolik uhořelo hmyzu, obojživelníků, ptáků, 
drobných savců a také i co nás to jako společnost bude stát.  Ne-
chci být cynický, ale události by se asi odvíjely jinak, kdyby shořel 
dům některého z předních politiků.

Požár v NP České Švýcarsko a neutěšený stav lesů v NP Šumava 
varují před pokračujícím systémem ochrany přírody, neboť je 
neskutečně drahý a spíše škodlivý. Veřejnost je ohlupována na-
příklad zázračnými výsledky přirozené obnovy na Šumavě. Tento 
stav trefně vyjádřil na své přednášce RNDr. Větvička, když shrnul 
informace o původu velké části lesů na Šumavě z osiva z okolí 
Vídně. Nové přirozené zmlazení je potomkem těchto stromů a má  
z nich údajně vyrůst nový prales. Pan RNDr. Větvička navrhl, že se 
přestaneme mýt, holit či chodit k lékaři a jestli z nás bude pračlo-
věk. Publikum pochopilo. 

Politici v sousedním Sasku konstatovali po událostech v NP i na 
jejich straně, že je na čase přehodnotit přístup k ochraně přírody  
a režimu NP. Co na to naši... ?

Radomír Charvát
V Nové Vsi dne 7. 8. 2022
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NA KURTECH SI TO TENISTÉ ROZDALI 
VE ČTYŘHŘE, ZÚČASTNILI SE I UKRAJINCI

EXTRÉMNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD ŘEDITEL 
DIVIZE WINDOWS ZVLÁDL ZA ČTRNÁCT DNÍ

Rozmanité sportovní aktivity neodmyslitelně patří k životu 
společnosti MATRIX. Také proto se na obecním kurtu v Tře-
bešově odehrál tenisový turnaj, kterého se zúčastnili nejen 
čeští tenisté, ale také hráči z válkou sužované Ukrajiny. Tur-
naj měl tedy mezinárodní charakter.

Ředitel divize Windows Tomáš Hrábek se opět postavil na 
start extrémního závodu na horském kole pod názvem  
1000 miles adventure, který odstartoval v neděli 3. červen-
ce odpoledne v nejvýchodnější slovenské obci Nová Sedlica. 

Trasa o délce 1630 kilometrů vedla krásnou přírodou přes hory, 
lesy a louky nejen na Slovensku, ale i v České republice s cílem ve 
vesničce Třebeň v západních Čechách. Tomáš Hrábek ji zvládl za 
čtrnáct dní a do cíle dorazil 17. července v 15.02. Závod se jel bez 
zajištění, vlastní silou, určenou trasou podle navigace, kdy si biker 
vše veze v brašnách zavěšených na kole včetně spacáku, karimat-
ky, jídla, nářadí a podobně.  

„I přes vysoké teploty na začátku závodu, kdy kolem Košic bylo  
38 stupňů Celsia, blátivých lesů kolem Vizovických vrchů a chlad-
né noci v Krušných horách, kde teplota naopak klesala k několika 
stupňům nad bodem mrazu, jsem si toto dobrodružství maximál-
ně užil. Zážitky mě naplňují dodnes a těším se na příští ročník, 
který se pojede opačným směrem,“ prozradil Tomáš Hrábek, 
účastník extrémního závodu. 

MATRIX | správa

Klání se zúčastnilo celkem šestnáct tenistů a vzhledem k počtu hrá-
čů byla zvolena čtyřhra. Týmy složené z osmi dvojic byly vytvořené 
náhodným losem a poté turnaj mohl naplno vypuknout. Odehrá-
no bylo vyřazovacím a bodovacím systémem celkem deset napí-
navých zápasů. 

1. místo: 
J. Kaloč + J. Steklík

2. místo: 
T. Hrábek + A. Dernerová

3. místo: 
J. Švarc + K. Honemannová

4. místo 
Z. Kubový + D. Mikulecký
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STŘELECKÉHO KLÁNÍ VE VRÁŽI 
SE ZÚČASTNILI I ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTI  
MATRIX

LOVECKOU SEZÓNU VE VALTICÍCH  
ODSTARTOVAL TRADIČNÍ LOV SRNCŮ

Na parkurové střelnici Vráž v překrás-
ném prostředí konopišťských lesů, 
které spravují Lesy České republiky, 
se 16. června letošního roku konaly 
závody v loveckém parkuru. Uspořá-
dala je Česká zemědělská univerzita v 
Praze ve spolupráci se svou Fakultou 
lesnickou a dřevařskou reprezento-
vanou děkanem Prof. Ing. Robertem 
Marušákem, PhD.

Této výjimečné události se zúčastnilo 
mnoho významných osobností, které při-
jaly pozvání s velkou radostí, protože se 
stala mimořádnou příležitostí společen-
ského setkání a zároveň sportovního zá-
žitku. Sportovní střelba byla perfektně zor-
ganizována ve dvou po sobě nezávislých 
závodech – Střelecké zápolení pro hosty  
a Střelecké zápolení pro zaměstnance 
České zemědělské univerzity.

Ze společnosti MATRIX se tohoto klání  
zúčastnili nejen generální ředitel ing. Li-
bor Burian MBA, který obsadil celkové 
deváté místo, ale také myslivecký hospo-
dář Svatohubertské bažantnice Třebešov 
Pavel Grund, jenž se umístil na sedmé 
příčce, a myslivecký hospodář Obory 
Bědovice  Lukáš Leiner, který skončil na 
23. místě. Závodů se zúčastnilo 28 hostů 
– střelců. 

Po vyhodnocení střeleckých závodů ná-
sledovala společenská část, která byla 
příjemným vyvrcholením nádherného 
pozdně jarního dne. Akciová společnost 
MATRIX v této souvislosti vyjadřuje velké 
poděkování Fakultě lesnické a dřevařské 
a jejímu děkanovi Robertu Marušákovi za 
možnost se této významné a zdařilé akce 
zúčastnit.

Pod slavným Dianiným chrámem Rendez-vous v jihomorav-
ských Valticích byla začátkem května v tamní honitbě Lesů 
České republiky zahájena letošní lovecká sezóna tradičním 
lovem srnců.

U této události nechyběla skupina loveckých přátel ze společnosti 
MATRIX, a to Ing. Libor Burian, Bc. Libor Burian, Tomáš Burian, Petr 
Charvát, Evžen Rojek, Ing. David Lukeš, kteří zde od 4. do 6. května 
prožili tři nádherné lovecké dny.

Všemi zúčastněnými byla úroveň lesnické práce i mysliveckých 
loveckých dovedností hodnocena velmi vysoko. Obdivovali přede-
vším profesionalitu místních lesníků vedených zkušeným fořtem 
Ing. Bronislavem Konečným. Profesionální lovecké doprovody ve 
složení fořt Ing. Bronislav Konečný, lesníci Zdenek Netopilík, Milan 
Černý, František Michlovsky a Ing. Václav Osička se vyznačovaly ne-
jen vysokou úrovní loveckých zkušeností, ale i společenskou anga-
žovaností.

Výsledkem této třídenní akce bylo ulovení deseti srnců a pěti kusů 
černé zvěře. Slavnostní ceremoniál mysliveckého výřadu pod slav-
ným Rendez-vous uskutečnil za zvuků borlice a vytroubení důstoj-
ného halali. Vše proběhlo podle mysliveckých tradic a etiky české 
myslivosti.

Myslivosti zdar!
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JAKUB KALOČ Z MATRIXU SE STAL ČLENEM 
VĚDECKÉ A UMĚLECKÉ RADY MENDELU

NADŠENÉ PUBLIKUM TLESKALO ZPĚVU  
4 TENORŮ DOPROVÁZENÝCH UNIQUE 
QUARTETEM

Dalším krokem k prohloubení dlouho-
leté spolupráce mezi společností MAT-
RIX a. s. v Třebešově a Mendelovy uni-
verzity v Brně, byla událost, která se 
uskutečnila 11. dubna letošního roku 
na půdě této významné a prestižní 
vzdělávací instituce. 

V souladu se zákonem o vysokých školách 
a souhlasem Akademického senátu univer-
zity Ing. Jakuba Kaloče, finančního ředitele 
a prokuristy společnosti MATRIX a. s., jme-
noval děkan Mendelovy univerzity prof. 
Dr. Ing. Libor Jankovský členem Vědecké  
a umělecké rady Lesnické a dřevařské fa-
kulty Mendelovy univerzity v Brně.

Členství Jakuba Kaloče se vztahuje na 
období od 12. dubna letošního roku do  
2. dubna roku 2026. „Pevně věřím, že Vaše 
členství přispěje k dalšímu rozvoji vědec-
ké a pedagogické úrovně naší fakulty,“ 
uvedl ve jmenovacím dekretu děkan Libor  
Janovský.

Přírodní amfiteátr Letoviska Studánka 
nedaleko Rychnova nad Kněžnou, kte-
ré je součástí společnosti Matrix, byl  
v pátek 10. června svědkem mimořád-
né kulturní události. Za velkého zájmu 
veřejnosti se zde totiž konal koncert 
česko-slovenského vokálního seskupe-
ní čtyř muzikálových solistů 4 Tenoři, 
které doprovázel Unique Quartet.

Mezi sólisty, kteří svým vystoupením nad-
chli publikum, patří takové pěvecké hvěz-
dy, jako držitel Thálie Marian Vojtko, před-
stavitel hlavních rolí v muzikálech Fantom 
opery, Ples upírů, Dracula, Bídníci, Monte 
Cristo a mnoha dalších. Dále operní a mu-
zikálový pěvec Michal Bragagnolo, sólista 
Národního divadla v Praze známý z oper  
La Traviata či Romeo a Julie, nebo muzi-
kálových rolí Muž se železnou maskou či 
Krysař. Třetím tenorem na scéně byl Pavel 
Vítek nominovaný na Cenu Thálie a čtvrtým 
Jan Kříž, dvojnásobný držitel Ceny Thá-
lie, jenž hostoval na německých scénách  
v hlavní roli muzikálu Ples upírů.   

Seskupení 4 Tenoři, které v roce 2017 za-
ložil Janis Sidovský, patří v současnosti  
k největším fenoménům české mezižánro-
vé hudby. Kvarteto poprvé vystoupilo na 
koncertu Proms Gala v roce svého vzniku, 
kdy s Českým národním symfonickým or-

chestrem zazpívalo pod vedením dvorního 
dirigenta Andrei Bocelliho a Maestra Marce-
lla Roty. Nyní si tento mimořádný pěvecký  
a hudební zážitek mohli v Letovisku Stu-
dánka vychutnat všichni milovníci kvalitní-
ho pěveckého i hudebního projevu.

MATRIX | správa
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PŘED DOVOLENOU DIVIZE WOOD 
PODĚKOVALA ZAMĚSTNANCŮM  
ZA JEJICH PRÁCI
Divize Wood společnosti MATRIX, 
která se více než 30 let zabývá zpra-
cováním dřevní hmoty se zaměřením 
především na modřín a dub, pořádá 
každé léto před celozávodní dovole-
nou setkání zaměstnanců. Tato tra-
diční událost je vždy spojená nejen se 
školením o bezpečnosti práce, ale také 
je zaměřená na zhodnocení minulého 
období a poděkování zaměstnancům 
za odvedenou práci.

Filozofií vedení společnosti MATRIX je bu-
dovat se zaměstnanci dlouhodobé part-
nerství založené na oboustranné důvěře 
a otevřené komunikaci. Svým lidem proto 
nabízí pracovní uplatnění v perspektivním 
oboru, možnost profesního a osobního 
rozvoje i příležitost vyjádřit své názory  
a potřeby. 

ZELENÁ STUDÁNKA NABIJE ZE „SLUNÍČKA“ 
ELEKTROMOBILY I ELEKTROKOLA
Vstřícnost k životnímu prostředí nabízí novinka, jež zcela jis-
tě potěší všechny příznivce elektromobility. Studánka, která 
patří mezi tak zvané zelené hotely, nyní nabízí řidičům elekt-
romobilů nabíječku. Do konce třetího čtvrtletí letošního roku 
zde bude nainstalována fotovoltaika a díky ní si hoteloví hos-
té budou moci nabít nejen elektromobily, ale také elektroko-
la přímo ze „sluníčka“.

Jde o další krok zelené Studánky k ekologickému chování, kte-
rý je pro hosty hotelu důležitý a berou ho jako normu. Studánka 

se totiž projevenou ohleduplností k životnímu prostředí odlišuje 
od běžného hotelu! V hotelu jsou již nyní používány energeticky 
účinné elektrické spotřebiče, z nichž více než 50 procent energie 
pochází z obnovitelných zdrojů. 

Nově jsou na volnou střešní plochu doplňovány fotovoltaické pa-
nely a využívány pro výrobu a ukládání energie na další provoz 
hotelu. Fotovoltaická nabíječka je tak dalším úspěšným krokem  
k ekologicky šetrné službě, kterou oceňují právě hoteloví hosté na 
vyhledávané a oblíbené Studánce.  
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FARMA TŘEBEŠOV 
LETOS SKLIDILA PLODINY
V REKORDNÍM ČASE

KDYŽ ZEMĚDĚLCI POMINOU POMĚRNĚ PŘEKOTNÉ JARO, NEJHEKTIČ-
TĚJŠÍ ČÁSTÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ROKU JE MĚSÍC SRPEN. V TÉ DOBĚ TOTIŽ 
VE VELKÉM OČEKÁVÁNÍ NOVÉ ÚRODY PROBÍHÁ NEJVĚTŠÍ ČÁST SKLI-
ZŇOVÝCH PRACÍ NA POLÍCH. NEJINAK TOMU BYLO U FARMY TŘEBEŠOV  
I V LETOŠNÍM ROCE. SKLÍZELA SE NEJEN ŘEPKA OLEJKA, ALE TAKÉ JEČ-
MEN A PŠENICE. KROMĚ ŽNÍ, KTERÉ JSOU ALFOU A OMEGOU TOHOTO 
ROČNÍHO OBDOBÍ, JE SRPEN TAKÉ MĚSÍCEM, KDY FARMU ČEKALO DALŠÍ 
ZAKLÁDÁNÍ NOVÉ ÚRODY.

MATRIX | farma Třebešov
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„Je to určitě osetí řepky olejky a s tím 
spojené práce na příští rok,“ uvedl hlavní 
vrchní agronom farmy Jiří Vrána. Přestože 
letošní letní zemědělskou sezónu obec-
ně provázelo poměrně suché počasí bez 
větších a důležitých dešťových srážek, na 
Rychnovsku, kde hospodaří Farma Třebe-
šov, se naštěstí srážky v přiměřené míře 
vyskytly. „V srpnu určitě nějaké srážkové 
úhrny byly,“ potvrdil agronom.

Letošní žně v Třebešově jsou v této oblas-
ti již u konce. Letošní sklizeň byla velice 
dobrá a podle představ společnosti. Skli-
zeň nyní putuje do nové posklizňově linky  
v Uhřínovicích na Rychnovsku. Tam pro-
bíhá její vyčištění, uskladnění, případně 

dosušení plodin. Po žních je na řadě tak 
zvaná podmítka, koncem srpna výsev me-
ziplodin. „Největší zápřah nyní pro země-
dělce představuje zasetí řepky, které trvá 
zhruba týden,“ řekl Vrána.

V měsíci září se začínají připravovat ra-
nější pšenice, koncem toho měsíce a na 
začátku října je na pořadu sklizeň sóji  
a následovat poté bude sklizeň kukuřice. 
Práce, nejen v době žní, ale vlastně po 
celý zemědělských rok, jsou konzultová-
ny s šéfem Farmy Třebešov Liborem Bu-
rianem mladším. Jak upozornil agronom 
Vrána, všechny důležité kroky se v této 
souvislosti řeší právě s ním. V tomto roce 
žádné problémy nenastaly a farma nemu-

sela řešit nějaké větší překážky. „Měli jsme 
dostatečné množství techniky pro sklizeň, 
dozrávání i sklizeň plodiny probíhaly prů-
běžně. Dopadlo to nad očekávání, letos 
jsme sklidili v rekordním čase a myslím si, 
že tak rychlou sklizeň jsme ještě neměli,“ 
dodal agronom.

Jako jakési díkůvzdání za úspěšnou úro-
du se v Třebešově po žních v souladu  
s tradicí vždy na konci srpna konají každo-
roční dožínkové slavnosti, kde se všichni 
sejdou a oslaví letošní sklizeň. Je již málo 
farem, které tuto událost slaví v tak vel-
kém duchu, kdy se slavností zúčastní vět-
šina obyvatel nejen vesnice,  ale i z širo-
kého okolí.

Letošních žní na Farmě Třebešov se účastnila firma pana Jaromíra Novotného 
z Bílého Újezda s jeho kombajnem Claas (lišta 12,30 m) a odvozní soupravou.
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SRNČÍ 
SALTIMBOCCA  
S POLENTOVOU 
KAŠÍ   

•   150 g srnčí kýty
•   3 plátky iberijské 
    (nebo jiné sušené šunky)
•   10 g šalvěje
•   50 g másla
•   100 ml mléka
•   20 g polenty (instantní)
•   5 cl sherry
•   10 cl vody
•   sůl, pepř mletý 

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

RECEPT 
OD ŠÉFKUCHAŘE…

Suroviny:

Kýtu rozkrájíme na plátky tak, aby zhruba odpo-
vídala velikosti plátků šunky. Maso lehce rozkle-
peme paličkou, osolíme a opepříme. Položíme 
na ně jednotlivé plátky šunky a lístek šalvěje. Při-
tiskneme a obalíme v hladké mouce, ale stačí jen 
tolik, kolik si samo maso vezme, krásně se tak za-
hustí omáčka a plátek se šunkou bude křupavěj-
ší. Kdybyste si nebyli jistí, jestli bude šalvěj držet, 
můžete ji připevnit párátkem.

Na trošce oleje i másla opečeme zbytek šalvěje  
a potom vložíme maso šunkou dolů. Opékáme 
celkem zprudka, ale ne moc dlouho. Maso potom 
jen otočíme asi na půl minuty na druhou stranu 
a vyndáme z pánve. Plátky klidně opékáme po-
stupně, abychom neztratili teplotu a neměli moc 
nacpanou pánev.
Po opečení ho necháme odpočívat a doděláme 
si omáčku. Do pánve nalijeme sherry a necháme 
vyvařit alkohol, potom přilijeme vodu a zredu-
kujeme na polovinu, přidáme polovinu másla  
a provaříme. Nakonec osolíme. 

Mléko i zbývající máslo přivedeme k varu a vsy-
peme polentu. Za stálého míchání vaříme cca  
3 minuty a potom dochutíme solí. Hlídáme si 
konzistenci. Polenta docela dost vypije, takže si to 
musíte prostě otestovat. Každopádně je to jedna 
z nejrychlejších příloh a můžeme ji různě dotvá-
řet, perfektní je třeba oříškový olej nebo bylinky. 
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•   150 g kančího boku
•   100 g  cibule  
•   50 g škvařeného sádla
•   50 g polohrubé mouky 
•   100 ml vývaru 
•   1  stroužek česneku
•   10 g kmínu
•   sůl, pepř

Špenátové pyré:
•   100 g čerstvého špenátu
•   20 g cibule  
•   2 ks vejce
•   40 g másla
•   10 g strouhanky
•   1 stroužek česneku   
 •   sůl, pepř mletý                        

Bramborovo–dyňové gnocchi:
•   40 g uvařených brambor
•   30 g očištěné dýně Hokkaido  
•   15 g polohrubé mouky 
•   15 g dětské krupičky                                                                                                                                    
•   10 g strouhanky
•   1 ks vejce
•   10 g čerstvých nasekaných
     bylinek
•   špetka soli do těsta a vody  
                                                                                          

Suroviny:

Připravené maso potřeme utřeným česnekem se 
solí. Bok vložíme do pekáče s nakrájenou cibulí 
na kolečka, přidáme nakrájený česnek na dílky, 
přidáme sádlo, když se rozpustí, podlijeme tro-
chou vývaru a pečeme ve vyhřáté troubě. Po chví-
li přidáme kmín, znovu podlijeme a maso během 
pečení přeléváme. Upečeme do zlatova. Měkké 
maso přendáme do nahřáté nádoby, šťávu zaprá-
šíme moukou, opražíme, zředíme zbytkem výva-
ru a dobře provaříme. Nakonec šťávu přisolíme, 
je-li to potřeba.

Špenátové pyré
Na másle zpěníme nadrobno krájenou cibuli, při-
dáme prolisovaný česnek, osmahneme, přidáme 
omyté listy špenátu a krátce dusíme pod poklič-
kou. Špenát vyjmeme a rozmixujeme, zahustíme 
rozšlehanými vejci a strouhankou, dochutíme 
solí a pepřem.

Bramborovo–dyňové gnocchi
Dýni pečlivě umyjeme. Odstraníme slupku a duži-
nu se semínky, která nevyhodíme, ale uchováme 
na později na vyvaření do zeleninové polévky.

Dýni a brambory nastrouháme na jemném 
struhadle. Přidáme vejce, bylinky, osolíme a pro-
mícháme. Přisypeme mouku a krupičku a pro-
pracujeme těsto trochu jemnější konzistence, než 
jak jsme zvyklí u bramborových knedlíků.

Vařící vodu osolíme, stáhneme plamen a vkládá-
me mezi navlhčenými dlaněmi vytvořené malé 
knedlíčky o velikosti pinpongového míčku. Mů-
žeme také navlhčenou lžičkou vykrajovat větší 
noky. Vaříme mírným varem přibližně 5 minut. Až 
noky/knedlíčky vyplavou na hladinu, necháme 
vařit ještě 5 minut. Poté je děrovanou naběračkou 
vybereme do cedníku a necháme okapat.

Část těsta také můžeme do vroucí vody protlačit 
přes haluškovač a po vynoření na hladinu noky/
knedlíčky necháme ještě 3 minuty provařit.

Malé knedlíčky a noky dáváme do hrnce nanej-
výš po 10 kusech, aby se stačily uvařit. Podáváme 
jako přílohu k dušenému masu se šťávou, k peče-
nému se zelím a podobně. Hodí se i jako samo-
statný pokrm s osmaženou slaninou a cibulkou.

PEČENÝ KANČÍ BOK, 
ŠPENÁTOVÉ PYRÉ, 
BRAMBOROVO-DÝŇOVÉ 
GNOCCHI  SE ŠKVARKAMI
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S fi nancováním Chytře nyní ke standardním
benefi tům získáte i tři servisní prohlídky zdarma.

Vyberte si z nabídky prověřených ojetých vozů z programu ŠKODA Plus mladších
5 let s nájezdem nižším než 250 000 km a získejte mimo jiné až tři servisní 
prohlídky zdarma! Více informací najdete na skodaplus.cz nebo v naší autorizované 
prodejně. Mimo to vám rádi poradíme také online či telefonicky. Ilustrativní fotografi e

ŠKODA PLUS
Tři servisní prohlídky zdarma

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

MATRIX a.s. 
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 297
autocentrum.matrix-as.cz


