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Akciovou společnost MATRIX, která 
vznikla v roce 2001 přeměnou stejno
jmenné s.r.o., založené v roce 1991 
se sídlem v Třebešově u Rychnova 
nad Kněžnou, tvoří v současné době 
čtyři různé divize (dvě obchodní AUTO
MOTIVE, AUTOCENTRUM a dvě výrob
ní WINDOWS s produkcí dřevěných, 
plastových a hliníkových oken a divize 
WOOD). Firma kromě toho provozuje 
(od dubna 2010) ještě solární elek
trárnu s výkonem 0,5 MW, pokrývající 
energetickou spotřebu celého areálu 
v Třebešově, a dále pak také např. 
čtyřhvězdičkový lesní hotel Studánka 
u Rychnova nad Kněžnou, který kom

plexní rekonstrukcí zachránila před zni
čením, a dále pak vlastní mysliveckou 
společnost s bažantnicí a honitbou na 
rozloze 634 ha. 
Součástí MATRIX group je od roku 
2013 také obchodní akciová společ
nost DŘEVOCENTRUM CZ s osmi pro
dejními sklady po celé ČR, zaměřenými 
na dřevěné materiály hlavně pro tesaře 
a stavební firmy. Nejmladší aktivitou spo
lečnosti je od roku 2014 provozovaná 
zemědělská farma, kterou v letošním 
roce ještě doplní bourárna masa se spe
cializovanou prodejnou zvěřiny, budova
ná v těsném sousedství třebešovského 
závodu. 

Vše odstartovala divize 
WOOD v Třebešově… 

U zrodu a.s. MATRIX však stála dřevo
výroba, kterou firma dodnes provozuje 
a stále rozšiřuje jako výše zmíněnou di
vizi WOOD. Tato divize v současné době 
funguje na dvou pilařských provozech 
v Třebešově a v Třebechovicích pod 
Orebem s celkovou roční kapacitou 35 
tis. kubíků a zaměstnává celkem 50 lidí. 
„Součástí divize je ještě prodejní sklad 
v Dobrušce s materiály pro truhláře 
a tesaře,“ informuje nás ředitel divize 
WOOD Ing. Martin Machů s tím, že pila 
v Třebešově (s rámovkovou technologií 

Díky různým činnostem si mohou dnes 
jako jedni z mála dovolit investovat

Provozovat v současné době pilařskou výrobu a přitom být konku-
renceschopný – tak takového stavu lze jak známo dosáhnout nikoliv 
pouhým prodejem řeziva, ale jeho co největším zhodnocením. To 
je však vždy spojené s větší či menší mírou investic, na které dnes 
většinou dosáhnou buď velké firmy se zahraničním kapitálem, anebo 
menší zpracovatelé zabývající se mimo zpracování dřeva i dalšími 
činnostmi. Tímto směrem se záhy po svém založení v roce 1991 
vydala např. akciová společnost MATRIX z Třebešova, která si díky 
široké škále svých aktivit mohla během posledních dvou let dovolit 
pro potřeby své divize WOOD vybudovat mimo nové manipulační 
linky kulatiny i dvě průmyslové haly, a to nejen za účelem rozšíření 
výroby, ale též vlastního vývoje.

U zrodu MATRIX a.s. s dnešními čtyřmi divizemi a dalšími aktivitami stál v roce 1991 pilařský provoz v Třebešově s rámovkovou 
technologií na zpracování jehličnaté hmoty
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a pořezem cca 23 tis. m3) je primárně 
zaměřena na zpracování modřínové ku
latiny (v současnosti 80 %) a pro dopl
nění sortimentu řeže i smrk a borovici. 
Kromě vlastního prodeje stavebního 
a truhlářského řeziva (nesušeného, 
sušeného, či impregnovaného) je ne
malá část produkce pilnice dále suše
ním a hoblováním zhodnocována na 
terasová prkna, fasádní obklady a další 
výrobky. K nim patří především dvojité 
žebříky neboli štafle a také dřevěná 
dlažba (dubová a modřínová), vyrábě
ná na základě konkrétních objednávek 
přijatých od individuálních stavebníků či 
stavebních firem. 
„Výrobou štaflí ze smrkového dřeva pro 
profesionální použití se naše společ
nost zabývá již od svého založení v roce 
1991. Jsou vyráběny podle evropské 
normy a dodávány do tuzemské maloob
chodní i velkoobchodní sítě nebo indi
viduálním objednavatelům prostřednic
tvím zásilkové služby. K našim hlavním 
odběratelům patří malíři pokojů a sádro
kartonáři, kteří preferují naše štafle před 
hliníkovými z důvodu, že na nich mohou 
chodit,“ vtahuje nás ředitel do proble
matiky výroby a doplňuje, že druhý 
z dlou hodobě produkovaných hotových 
výrobků – dřevěná dlažba, se vyrábí jako 
klasická kostka či kvádr o rozměrech 
10x10x10 cm nebo 10x10x7 cm v zá
vislosti na předpokládaném zatížení (pro 
pojezd auty nebo jako pochůzí podlaha 
altánů, pergol apod.).

…a v Třebechovicích 
ve spojení s Třebešovem

Pilnice v Třebechovicích pod Orebem, 
vybavená kombinací pásové a rámové 
pily s ročním pořezem zhruba 12 tis. m3, 
se specializuje na pořez dubové kulatiny 
do průměru 1,1 m. Jejími produkty byly 
donedávna vedle truhlářského řeziva 
(v sušeném i nesušeném stavu) také 
železniční pražce a přířezy dodávané 
výrobcům masivních dubových podlah 
v regionu. Počínaje letošním rokem se 
firma začala zabývat také produkcí ho
tových dubových podlah (podlahových 
prken v provedení 4x PD, 2x fáze), vy
ráběným ve výběrové i rustikální kvalitě 
standardně v délkách od 400 mm do 
2,5–3 m, případně až do délky 4 m. 
„Tuto možnost nám dává nová v letošním 
roce zprovozněná hala provozu hoblár
ny. Byla vybudovaná v sídle společnosti 
v Třebešově v rámci cca 90milionové 
investice, podpořené dotací z fondů 
Evropské unie, konkrétně z Operačního 
programu podnikání a inovace,“ pochlu

bil se nám Ing. Machů a dodává, že se 
sortimentem dřevěných podlah firma 
hodlá oslovit zákazníky v celé republice 
a hlavně v zahraničí, kde je podle něj 
masivní dub výrazně žádaný. „Pro menší 
firmy není jednoduché se na zahraniční 

trhy dostat, ale my věříme, že se nám to 
podaří, byť to bude práce na delší dobu. 
Budeme se snažit uspět zejména na tr
zích evropských zemí, např. ve Francii,“ 
naznačil Ing. Machů jeden ze směrů 
možného exportu.

„Poprvé po 23 letech naší existence jsme si mohli dovolit zainvestovat do výzkumu, 
abychom si na trhu mohli říct o trochu lepší přidanou hodnotu,“…

…říká v souvislosti s novou vývojovou halou generální ředitel Ing. Libor Burian, MBA 
(vpravo)
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Pro hledání nových 
výrobních možností

Další část výše zmíněné investice, kterou 
si firma podle Ing. Machů mohla dovolit 
realizovat mimo již uvedenou dotaci i díky 
zisku ze svých dalších činností, zejména 
pak obchodních, tvoří nově zbudované 
vývojové prostory. Budou sloužit pro 
potřeby divizí WOOD a WINDOWS ve 
spolupráci s několika odbornými ško
lami – Mendelovou univerzitou v Brně, 
Českou zemědělskou univerzitou v Pra
ze, Univerzitou Pardubice a Českou les
nickou akademií Trutnov. 

„Těžká doba, doprovázená tvrdým kon
kurenčním prostředím pro všechny 
dřevařské a pilařské provozy v ČR, nás 
v souvislosti s nutným rozvojem naší 
nejstarší divize WOOD přinutila zamys
let se nad tím, co bude dál. A jestliže 
jsme chtěli na tomto trhu zůstat a do
stat se do dobré konkurenční pozice, 
věděli jsme, že musíme provést nějaký 
investiční impulz, který by nás pozvedl 
zase o něco výše. Výsledkem těchto 
úvah jsou dvě nové haly, z nichž jedna 
je v dotačním titulu ‚Inovace‘ a druhá 
v dotačním titulu ‚Potenciál‘. A co se týče 
potenciálu, vědy a výzkumu, tak druhou 

z hal budeme využívat k hledání nových 
vývojových řad oken, dveří a dřevěných 
stavebních prvků, mimo jiné např. v ob
lasti lepení, úpravy povrchů apod. No 
a abychom vyhověli všem náležitostem, 
zaměřili jsme se na to, že v rámci inovací 
a hlavně potenciálu potřebujeme tento 
vývoj nějakým způsobem podpořit ne
boli opřít se o vědeckou půdu. Z naší 
iniciativy se nám proto podařilo sepsat 
memorandum, které je podepsáno pod 
autoritou ministerstva zemědělství pana 
náměstka Patrika Mlynáře jak námi, tedy 
Matrixem, tak zástupci všech výše uve
dených škol a také generálním ředite
lem Lesů ČR Ing. Danielem Szórádem, 
Ph.D. Jsme přesvědčeni, že tímto jsme 
vytvořili funkční propojení pro aplikova
nou vědu a výzkum v dřevařské praxi. 
Nyní pracujeme již na konkrétních té
matech a sestavují se vývojové týmy 
k jednotlivým řešením, s jejichž realizací 
začneme během podzimu,“ objasnil nám 
počátkem července tento v dřevařině za
tím neobvyklý počin předseda předsta
venstva a generální ředitel společnosti 
MATRIX Ing. Libor Burian, MBA s tím, 
že určená vývojová témata budou mimo 
jiné dále rozpracovávána např. do diplo
mových a doktorandských prací. 

Spolu s touto investicí společnost 
MATRIX letos zprovoznila na třebešov
ském závodě ještě novou manipulační 
linku kulatiny s osmadvaceti třídicími 
boxy. Do její výbavy pak patří také re
duktor kořenových náběhů, 2D měření 
pro účely přejímky a optimalizace poře
zu, zkracovací pila, zařízení pro ozna
čování výřezů a detektor kovů.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: MATRIX a.s.
Místo: Třebešov
Rok založení: 1991 (a.s. 2001)
Počet zaměstnanců: 230, divize 
WOOD 50
Web: www.matrixas.cz

Třebešov ●

Slavnostního zprovoznění 90milionové investice (7. 5. 2015), jejíž součástí je i nová 
manipulační linka kulatiny…,

…se zúčastnila řada osobností z akademické a politické sféry v čele s místopřed-
sedou vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavlem Bělobrádkem, Ph.D., MPA
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http://www.renolit.com
http://www.alles-rund-ums-holz.eu
http://www.savabrno.cz



