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Do nového roku vám 

přejeme mnoho štěstí, 
zdraví a sílu držet spolu!



Úvodní slovo
Vážení spolupracovníci, 

rok 2020 se chýlí ke svému závěru, všichni se chystáme na vá-
noční svátky a Nový rok, naše firmy ještě v posledních týdnech fi-
nišují, abychom stihli našim zákazníkům vyexpedovat všechny po-
tvrzené zakázky. Letošní rok byl nelehký a zcela mimořádný, neboť 
od  března nás „provázela“ pandemie COVID-19, která ve  dvou 
vlnách zásadním způsobem ovlivňovala nejen nás osobně, naše 
rodiny a okolí, ale také všechny naše firmy.

Je nutné zdůraznit, že jsme tuto situaci ve všech firmách zvládli, 
všechny firmy ukončí letošní rok se ziskem a finančně stabilizova-
né s dostatečnými rezervami.

Vám všem, vážení spolupracovníci, bych chtěl na  tomto místě 
upřímně poděkovat za  trpělivost, také nasazení, s  kterým jsme 
společně letošní rok zvládli.

V současné době máme závazné rozpočty na rok 2021, očeká-
váme ve všech firmách solidní rok a zejména v KASPER KOVO 
výrazný růst a návrat k rekordním číslům. Prioritou vedení spo-
lečností je v příštím roce zvýšit motivaci a také zlepšit pracovní 
podmínky zaměstnanců. Jsem přesvědčen, že budou vytvořeny 
předpoklady pro návrat k výraznému růstu průměrné mzdy.

Přeji vám dobré zdraví a pohodové vánoční dny. 

S úctou

Ing. Rudolf Kasper
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KASPER KOVO

1-10/2020 
plán

1-10/2020 
skutečnost

Tržby 559 629 452 290

Provozní zisk 42 818 26 270

Počet zaměstnanců 366 345

KASPER CZ (včetně KASPER TS a KASPER Slovakia)

1-10/2020 
plán

1-10/2020 
skutečnost

Tržby 214 971 200 363

Provozní zisk 16 332 21 533

Počet zaměstnanců 95 91

(údaje v tis. Kč)

Novinky výrobního 
sortimentu pro rok 2021

Plánování a řízené sklady

sortiment filtrací vzduchu COVID 
filtrů, které otvírají obrovskou pří-
ležitost, ale nemají zatím jasný 
dlouhodobý výhled. Jedná se totiž 
o  sortiment výrobků, který vznikl 
za pochodu v důsledku koronaviro-
vé krize a není zatím jasné, jak dlou-
hý bude komerční život těchto zaří-
zení. Každopádně aktuálně se jedná 
o  vítanou výrobkovou náplň a  nyní 
je jenom na  nás, jak se dokážeme 
s  aktuálními zakázkami na  konci 
a začátku roku srovnat.

Dalším projektem v sortimentu „čer-
né“ oceli je nový projekt pro auto-
busy Mercedes s  elektropohonem, 

cesů, mimo jiné míru spolehlivosti 
plnění zákaznických termínů apod.

Dalším zásadním krokem bude za-
vedení tzv. řízených skladů pro oba 
provozy. Toto neznamená nic jiného, 
než zavedení online evidence kon-
krétního místa uložení konkrétního 
dílce v informačním systému. Tj. tím-
to ukončíme hledání neboli „houba-
ření“ a každý se pohledem do infor-
mačního systému dozví, kde se daná 
položka nachází a půjde na jistotu.

Toto umožní eliminovat prostoje, 
ztráty a dál pomůže celému procesu 
plánování a realizaci výroby.

Ačkoliv to zní jednoduše, tak je to 
poměrně velký úkol a  značná in-
vestice v  rozsahu zhruba 3-4 mil. 
Kč do softwaru a hardwaru. Hlavně 
to bude znamenat absolutní změnu 

který je nyní ve fázi vzorkování a měl 
by startovat v sériové výrobě v prů-
běhu 1. čtvrtletí 2021.

Naproti pozitivním zprávám s nový-
mi projekty je řada „tradičních“ vý-
robků a zákazníků z odvětví výroby 
strojů a  zařízení nadále v  útlumu 
a s nejasnými výhledy na příští rok. 
Do nejasné situace vnáší ještě více 
mlhy koronavirová infekce v  celém 
světě, takže výhled v  tomto sorti-
mentu na rok 2021 je velmi otevře-
ný – nějaké výraznější oživení nelze 
očekávat dříve než v 2. pololetí příš-
tího roku.

Ing. Jakub Kasper

v  přístupu všech pracovníků skla-
dů, expedice a  výroby k  nakládání 
s díly – bude to vyžadovat absolut-
ně precizní nakládání s daty a jejich 
správou.

V tuto chvíli je zpracováván projekt 
s jednou z firem. Pokud dodavatel se 
svým řešením obstojí, tak bude pro-
jekt v prosinci spuštěn s cílem reali-
zace a startu v březnu 2021.

Ing. Jakub Kasper

Do roku 2021 vstupujeme s několika 
novými výrobními programy, které 
se podařilo v průběhu letošního roku 
obchodně a technicky připravit.

O novém výrobním programu NOR-
DEX jsme již informovali. V průběhu 
letošního roku se podařilo najet sé-
riovou výrobu a do roku 2021 vstu-
pujeme s výrobním plánem na celý 
rok, přičemž v případě plnění termí-
nových, kvalitativních a  cenových 
požadavků budeme v průběhu roku 
jednat o  dalším navýšení objemů. 
Aktuálně zde ovšem „bojujeme“ jak 
s termíny, tak kvalitou, takže je ještě 
spousta věcí v řešení.

Značného rozvoje nyní nabírá sor-
timent kolejových vozidel, kde bude 
v  1. čtvrtletí 2021 najíždět zcela 
nový projekt pro firmu Siemens 
a  dochází k  obnově projektů pro 
Faiveley Transportation, kde jsou 
dva projekty nyní v  náběhu a  další 
dva v jednání na 1. pololetí 2021.

Všechny tyto výrobky jsou v  sorti-
mentu nerez hliník.

Velkou výzvu pro konec roku a pro 
rok 2021 představuje zcela nový 

Do konce tohoto roku bude dokon-
čena implementace nového pláno-
vacího softwaru PlanTune a  bude 
pokračovat jeho ladění minimálně 
v  1. čtvrtletí 2021. Užívání tohoto 
softwaru má jednoznačně pozi-
tivní dopady na  fungování výroby. 
Na  řadě výrobních programů se to 
zatím v  plném rozsahu neprojevilo, 
ale v  případě našeho sortimentu 
v  segmentu automotive se výrazně 
zvýšila spolehlivost plnění termínů 
a podařilo se snížit rozpracovanost 
ve výrobě. Pro úsek plánování, který 
byl v  rámci tohoto procesu centra-
lizován do  jednoho úseku pro obě 
provozovny, je další rozvoj a  opti-
malizace všech plánovacích činností 
absolutní prioritou. Výhodou nyněj-
šího řešení je, že jsme nyní schopni 
online sledovat výsledky těchto pro-

Dopady COVID-19 na skupinu KASPER
objednávek, zejména ve  strojíren-
ství. Všechny společnosti jsou kon-
solidované s  finančními rezervami, 
závazky si samozřejmě plní v  ter-
mínech splatnosti. Nemuseli jsme 
přistoupit k propouštění, v současné 
době již s ohledem na nové zakázky 
a projekty v KASPER KOVO naopak 
náborujeme několik pracovních 
pozic v celkovém počtu cca 20 za-
městnanců.

Firmy z  oboru stavebnictví (zejmé-
na KASPER CZ a KASPER SK) mají 
za sebou velmi dobrý rok a dosahují 
lepších než plánovaných výsledků. 
KASPER KOVO nesplní finanční plán 

z důvodu vlivu pandemie COVID-19, 
na příští rok však již opět plánujeme 
výrazný nárůst a návrat k ekonomi-
ce nejlepších let.

Věřím, že v  průběhu příštího roku 
se situace s  pandemií COVID-19 
bude postupně zlepšovat a  dojde 
k  celkovému zklidnění, které bude 
mít samozřejmě pozitivní dopad 
na chování našich zákazníků. Jsem 
v tomto směru optimista a současně 
s rozpočty na rok 2021 se vedení fi-
rem zabývá strategií rozvoje na léta 
následující.

Ing. Rudolf Kasper

Od  března 2020 se potýkáme 
i  v  našich firmách s  pandemií CO-
VID-19. Jarní vlnu jsme zvládli 
zejména díky rychlým opatřením 
a  disciplinovanosti našich zaměst-
nanců velmi dobře a bez pozitivních 
případů. V podzimních měsících, kdy 
celkové promoření v ČR i v regionu 
je mnohonásobně vyšší než na jaře, 
se postupně v našich firmách objevi-
ly případy s pozitivními testy na CO-
VID-19 a  také řada kolegů musela 
být v karanténě.

Přes všechny nepříjemnosti se nám 
daří zvládat personální absence 
na  řadě pracovišť a  také propady 

Foto na titulní stránce: Detail oltáře sv. Josefa v kapli ve Slavětíně. 
Autorka: Veronika K. Psotková, foto: Petr Gondek

Zdroj:  Siemens Mobility Global Website   



journal 25       PROSINEC 2020

3

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V červenci 2020 až v listopadu 2020 oslavili své životní jubileum 
následující kolegové:

KASPER KOVO

50 let -  Petra Mašínová – operátor výroby

55 let -  Filip Koten – skladník plechů 
 Miloš Petržela – strojní zámečník – svářeč

60 let -  Ing. Pavel Hepnar – výrobní technolog 
 Antonín Stránský – strojní zámečník – montáž

KASPER CZ

50 let -  Daniel Švorc – dělník dřevovýroby

65 let -  Ing. Jaroslav Šlapka – bývalý společník a jednatel

Vedení společnosti jubilantům blahopřeje, děkuje za dobrou práci 
pro společnost a do dalších let přeje hlavně pevné zdraví.

NAROZENÍ DĚTÍ
V září a říjnu 2020 byly rodiny kolegů posíleny o tyto nové 
přírůstky:

Eva Králíková, nar. 23. 9. 2020 
(otec: Ing. Petr Králík – vedoucí provozu svařoven a montáží)

Jennifer Benešová, nar. 7.10. 2020 
(otec: Jakub Beneš - lakýrník) 

Gratulujeme a přejeme v životě vše nejlepší!

VZPOMÍNKA
V září 2020 nás navždy opustil náš bývalý kolega pan Ing. Jiří 
Tengler, který pracoval na pozici technolog a programátor laser.

Vzpomínáme, nezapomeneme.      

Vedení společnosti

I v netradiční sezóně slavil 
tým ELKOV KASPER úspěchy

„Sport vás musí hlavně 
bavit,” říká trenér juda

Letošní cyklistická sezóna byla 
s ohledem na výskyt COVIDu pozna-
menána značnými omezeními, i  tak 
se ale královéhradeckému týmu 
ELKOV KASPER podařilo zúčast-
nit se několika významných závodů 
a získat pro svou stáj krásná umís-
tění. „Na všech závodech, kde jsme 
chtěli uspět, se nám to vždy podaři-
lo. Dokonce by se dalo říct, že jsme 
ze žádné soutěže neodjeli zklamaní,” 
shrnul počínání týmu jeho ředitel 
Vladimír Vávra. 
Skvělým výsledkem tohoto roku je 
2. pozice v evropském žebříčku kon-
tinentálních týmů, hned za  polskou 
stájí s  větším množstvím jezdců, 
kteří tak mohli získávat body na více 
závodech ve  stejnou dobu. V  ob-
rovské konkurenci celosvětového 
World Tour rankingu pak tým posko-

Ing.  Pavel Koryťák pracuje 
v KASPER KOVO jako vedoucí tech-
nické přípravy výroby. Se svým tý-
mem, jehož součástí jsou konstruk-
téři, technologové a  normovači, 
připravují dokumentace, které slouží 
jako podklady pro výrobu. Volný čas 
tráví s  rodinou, prací na  chalupě 
a zahradě, ale jeho největší vášní je 
judo. Právě o tom jsme si s ním po-
vídali. Proč je tento sport prospěšný, 
pro koho je vhodný a v čem konkrét-
ně jemu nejvíce pomáhá? 
Jak dlouho se celkově judu věnuje-
te?
Od mých 10 let, takže celkem už 37 
let. Začínal jsem v  jižních Čechách 
(oddíly Kaplice a Prachatice), po VŠ 
jsem působil v Plzni a po vojně jsem 
se dostal do Trutnova. Závodně jsem 
se pral až do  35 let, s  Trutnovem 
jsme chvíli byli i  v  2. nejvyšší lize. 
Poté jsem plynule přešel k trénování. 
Ve třech mládežnických kategoriích 
trénujeme přípravku, začátečníky 
i pokročilé. V přípravce se věnujeme 
zejména pohybu - bohužel některé 
děti neumí základní kotrmelce, takže 
první, co je učíme, je gymnastika. 
Proč je judo vhodné jako dětský 
sport a kdy je vhodné s ním začít? 
Nikdy není pozdě s  judem začít, 
klidně můžete přijít ve  40. Je to 
perfektní fyzická příprava. Zprvu to 
může být náročné, pokud se začíná 
později a člověk nemá příliš dobrou 
fyzičku - zvykáte si na zátěž, točí se 
vám hlava.. Někteří to neunesou 
a  končí. Ale když to vydržíte, judo 
vám to vrátí. U  dětí je ideální začít 
kolem 10 let. Děti už si nepotřebují 
nutně hrát, chápou, co po nich tre-
nér chce a zvládnou lehký dril. Ten je 
nezbytný - musí si dostatečně zažít 
chvaty a  dělat je reflexně. Bereme 

čil na 35. místo. A jakých met v jed-
notlivých závodech tým letos dosá-
hl? Výčet je poměrně široký!
V  rámci tuzemských soutěží je zá-
sadním úspěchem získaný titul 
na mistrovství republiky jak v kate-
gorii elite, tak do 23 let, kde zabodo-
val Jakub Otruba. V první zmiňova-
né exceloval 24letý Adam Ťoupalík, 
který svou špičkovou formu zúročil 
vítězstvím v hlavním závodě a  také 
třetí pozicí v  časovce. ELKOV 
KASPER ovládl také Český pohár - 
jak prvním místem v  soutěži týmů, 
tak zejména celkovým vítězstvím 
Matěje Zahálky. Na  třetím místě jej 
pak doplnil Dominik Neuman. Po-
tenciál a sílu celé sestavy potvrdilo 
také ocenění za nejlepší tým v eta-
páku Czech Tour. 

ale už děti od 6 let, i když v této vě-
kové kategorii je to spíše o učení se 
pohybu, zabavení a když děti vydrží, 
tak se teprve začneme prát. 
Čím je kromě udržování fyzičky judo 
lidskému tělu prospěšné? 
Velkým přínosem je, že se naučíte 
padat. Já jsem třeba neměl nikdy nic 
zlomeného - tělo přesně ví, co má 
dělat, když se dostane do pádu např. 
na lyžích, kole a podobně. Viděl jsem 
70letého judistu, jak zakopl o kořen 
a pád zakončil ukázkovým kotrmel-
cem - vůbec nic se mu nestalo. 
Máte s  dětmi nějaký před/pozápa-
sový rituál nebo speciální způsob, 
jakým slavíte úspěchy?
Rituál přímo ne, ale každý rok máme 
Vánoční posezení, rekapitulaci roku. 
Vyhodnotíme si úspěchy, všechny 
děti dostanou balíčky. Přes rok také 
občas jezdíme na  kole a  bereme 
s  sebou i  rodiče - opékáme buřty, 
tmelíme tým i rodiny dětí. 
Jaké byly vaše největší oddílové 
úspěchy z poslední doby? 
O naše svěřence mají zájem trénin-
ková centra nebo reprezentace. Ak-
tuálně jsou tři dorostenci v tréninko-

Borci z  ELKOV KASPER týmu na-
vzdory silné konkurenci bodovali 
i  v  zahraničních závodech. V  rám-
ci Tour de Hongrie to bylo 3. místo 
pro Ťoupalíka v první etapě, 2. místo 
pro Kaňkovského ve druhé a celko-
vé 4. místo mezi týmy. Závod Okolo 
Slovenska přinesl zejména 5. místo 
pro Ťoupalíka v jeho poslední etapě 
a celkově 9. pozici pro Jakuba Otru-
bu. V elitní desítce na mistrovství Ev-
ropy se poté umístili tři členové týmu 
- Ťoupalík, Bárta i Otruba. Spokojení 
jsou také účastníci Mistrovství světa 
v Imole, Otruba a Ťoupalík, s dokon-
čením těžkého závodu a umístěním 
na 64. a 71. místě. 
Ke  všem úspěchům gratulujeme 
a věříme, že se na ně podaří navázat 
v nadcházející sezoně!

Redakce 

vých centrech. Máme také několik 
medailí z MČR.
Jak se na  činnosti oddílu projevil 
COVID? Bude absence tréninků 
na dětech znát? 
Bojím se, že po  COVIDu budou 
děti svým způsobem začínat znovu 
od  začátku. Tím, že netrénujeme, 
bude chybět technika a špatná bude 
i  kondička. Snad budou děti moct 
začít zase co nejdřív organizovaně 
sportovat, jelikož samy sportovat 
nejdou. 
Co byste vzkázal rodičům, kteří uva-
žují o vhodném sportu pro své děti?
Jakýkoliv sport, který dělá dítě s ra-
dostí, je skvělý. Doporučuji také do-
předu zjistit, jestli je v daném oddílu 
dobrá parta. Je tak snazší, najít si 
tam kamarády a  to je naprostý zá-
klad úspěchu - aby to vaše dítě ba-
vilo. 
Judo představuje pro tělo komplexní 
zátěž. UNESCO jej doporučuje jako 
nejvhodnější sport pro rozvoj fyzic-
kého a psychického vývoje dětí od 4 
do 15 let. 

Redakce 
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Mise „záchrana slavětínské 
kaple” úspěšně dokončena 

Se záměrem zachovat pouze základ-
ní obrysy kaple a vdechnout zejmé-
na interiéru nový život v moderním 
a osobitém pojetí, jsme oslovili archi-
tekty a  projektanty z  náchodského 
Atelieru Tsunami. Společně jsme se 
pak pustili do kompletní obnovy ob-
jektu, jeho blízkého okolí i přilehlého 
hřbitova zarostlého trávou, dřevina-
mi a přerostlými stromy. Generálním 
dodavatelem stavby byla stavební 
společnost SDT Trutnov, naše spo-
lečnost KASPER CZ dodala dřevěný 
krov a KASPER KOVO vyrobilo nový 
nerezový kříž na věž kaple.

K  dotvoření interiéru byla poté při-
zvána akademická sochařka Veroni-
ka Psotková, která se pro celý záměr 
ihned nadchla a  začala připravovat 
návrh. Výsledkem je působivá insta-
lace vznášejících se postav, která 
nahrazuje původní oltář sv. Josefa. 
Před kaplí stojí další dílo. Osm me-
trů vysoká socha Lilie od profesora 
Michala Gabriela, která je vyrobena 
z nerezových lamel a váží 2,5 tuny. 

Kaple Sv. Josefa byla před desítka-
mi let dominantou vesnice Slavětín, 
na  jejíž výstavbu se ve sbírce složili 
samotní obyvatelé. Postupně však 
začala chátrat a  poslední roky již 
spěla k  úplnému rozpadnutí. Roz-
hodli jsme se pro její záchranu, 
v  roce 2018 odkoupili kapli s  při-
lehlým hřbitovem a v roce 2019 za-
čala rozsáhlá rekonstrukce, kterou 
jsme ukončili v září letošního roku. 

Na její výrobě i instalaci na místo se 
podíleli zejména naši spolupracovní-
ci L. Lacina a O. Pöllner. 

Při pohledu na  výslednou podo-
bu kaple je patrné, že se podařilo 
více, než “jen” zachránit historické 
dědictví. Díky zapojení vhodných 
odborníků i  nadšenců, schopných 
se dokonale na  celý záměr naladit, 
vznikl skutečně jedinečný prostor, 
který bude sloužit k setkávání stáva-
jících i dřívějších obyvatel Slavětína, 
ale také například jako místo pro 
pořádání komorních či jazzových 
koncertů. 

Již krátce po  dokončení se kaple 
stala cílem mnoha turistů, kteří ob-
divují její znovuzrození.

Na  tomto místě bychom chtě-
li upřímně poděkovat všem, kteří 
nám při přípravě a  realizaci celého 
projektu pomáhali a  spolupracovali 
s námi.

Renata a Rudolf Kasperovi

Největší realizace 
letošního léta

Na sklonku léta jsme dokončili pěknou realizaci zastřešení Hotelu 
Palace ve Špindlerově Mlýně. „Je to střešní konstrukce kombinují-
cí segmentové obloukové mansardové vazníky z řeziva S4S a kla-
sický krov z lepených BSH profilů. Segmenty horních pasů vazníků 
i obloukové krokve vrchlíku jsou frézováním na CNC stroji Hunde-
gger opracovány do přesného obloukového tvaru podle původní 
střešní konstrukce. Po sestavení všech prvků střešní konstrukce 
na stropní desky ve dvou patrech je docíleno požadovaného zvo-
novitého tvaru. Vyjádřeno čísly se jedná o 259 ks vazníků sesta-
vených celkem z 2338 ks jednotlivých přířezů v celkové kubatuře 
20 m3 a o 438 ks prvků klasického krovu o kubatuře 22 m3. Ho-
tel je rekonstruován podle původního architektonického vzhledu 
na jihozápadní stráni Špindlerova Mlýna a je možné ho pozorovat 
z hlavní silnice již od vodní nádrže Labská.“

Ing. David Kasper

Optimalizace toku výroby

děny v  jedné linii a  je tam vytvořen 
prostor pro mezisklady materiálu 
a pracoviště vrtaček, které byly včle-
něny do logického toku a uvolnily tak 
zároveň prostor na černé svařovně.

Posledním krokem této transfor-
mace bude přestěhování obou ro-

botických svařovacích pracovišť 
ze závodu Elektrárenská do  pro-
vozovny Žitná na jaře 2021 a  tím 
bude zásadně omezen rozsah pře-
vozu materiálu mezi provozovnami 
a  celý proces „transformace“ bude 
završen.

Ing. Jakub Kasper

Již od  roku 2019 postupně probí-
há optimalizace toku výroby, která 
v sobě zahrnuje narovnání toku vý-
roby na úseku CNC a omezení pře-
vozů některých výrobních programů 
do provozovny Elektrárenská.

S  tímto cílem probíhají od  roku 
2019 masivní investice v  oblasti 
CNC zpracování plechů – výměna 
všech starých laserů a  přemístění 
některých technologií v rámci toho-
to úseku. Výsledkem je samostatná 
hala pro CNC zpracování nerezo-
vého materiálu díky samostatnému 
umístění nerez laseru a  ohraňova-
cího lisu v  samostatné hale. Vedle 
toho jsou naopak všechny stroje 
na  zpracování černé oceli soustře-


