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Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL

Zimní stadion Jičín – smontovaná nosná konstrukce z dřevěných lepených prvků. Dodávku a montáž realizova-
la na jaře roku 2011 firma KASPER CZ za spolupráce KASPER KOVO AQUA-STEEL, která dodala kovové prvky. 
Na přípravě se podílelo i oddělení TPV KASPER KOVO.



Ing. Rudolf Kasper, jednatel

KASPER HOLDING

SLOVO JEDNATELE

Vážení spolupracovníci,

jsem rád, že vás opět mohu oslovit touto formou v našem
firemním zpravodaji. Roky 2009 a 2010 znamenaly pro naše
podnikání těžkou zkoušku. Firma KASPER KOVO se od pod-
zimu 2008 musela vypořádat s velmi hlubokou krizí, která 
se obecně projevila především propadem investic, samo-
zřejmě i v oblasti strojírenství. Rovněž společnost KASPER 
CZ poznamenal útlum, který byl v sektoru stavebnictví nej-
větší za posledních deset let. Tento nepříznivý vývoj se pro-
jevil zejména v roce 2010 a přetrvává i v letošní sezóně.
 
Jsem si vědom faktu, že tyto vlivy měly negativní dopad i na 
vaše pracovní podmínky, a zprostředkovaně tedy i na soukro-
mý život. Učinili jsme v tomto smyslu řadu opatření a těší mne, 
že vás mohu ubezpečit, že obě společnosti toto těžké období 
překonaly. A za to patří poděkování i vám, zaměstnancům, kteří 
jste prokázali trpělivost a důvěru ke krokům vedení firem. Naše 
společnosti vstoupily do roku 2011 posíleny. Díky pozitivnímu 
vývoji jsme mohli investovat do nákupu majetku bývalé společ-
nosti DUKLA Trutnov s.r.o. a k 1. 4. 2011 převzít i rozpracované 
zakázky a zaměstnance této firmy. Vítám tedy pracovníky bý-
valé DUKLy v rodině firem KASPER a přeji jim, aby byli v nově 
zřízené provozovně KASPER KOVO, AQUA-STEEL spokojeni. 

Pozice našich firem v obou oborech, tedy strojírenství i dřevě-
ných konstrukcí, je velmi dobrá. Firmy jsou konkurenceschopné 
a věřím, že i přes velmi nestabilní globální ekonomické pro-
středí je před námi období ekonomického růstu. Nejbližší roky 
využijeme k realizaci strategického plánu naších firem, který 
v současné době zpracováváme. S našimi záměry vás po jejich 
dopracování a schválení rád seznámím. V letošním roce oče-
kávám v „KOVU“ i „CZ“ rekordní výsledky a v dalších letech 
budeme pokračovat v úsilí o posílení pozice lídra v oborech 
podnikání našich firem.

Přeji vám pěkný barevný podzim a úspěšný závěr letošního 
roku. 
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U firmy KASPER KOVO pracujete na 
pozici brusič nerezu, kde však má 
svůj původ vaše trenérské atletické 
angažmá?
V 80. letech minulého století jsem byl čes-
koslovenským reprezentantem a dosáhl pěti 
československých halových rekordů (v běhu 
na 150 metrů) a v běhu na 200 metrů získal 
bronzovou medaili na mistrovství republiky 
(dorost).

Už dvanáct let jste trenérem v atle- 
tickém oddílu TJ LOKO Trutnov.  
V jakých disciplínách a s jakými vý-
sledky?
Především v disciplínách hodů, vrhů, skoků 
a sprintů, ve kterých mám několik finalistů 
mistrovství republiky a také medailistů, lépe 
řečeno medailistek, protože trénuji přede-
vším děvčata. V našem atletickém oddílu 
máme šest titulů, čtyři stříbrné a tři bronzové 
medaile v hodu kladivem a za výšku jednu 
stříbrnou z mistrovství republiky.

Takže máte v oddíle spíše děvčata 
než chlapce?
V oddílu jsou především děvčata; v žákovské 
kategorii je jich devatenáct, v dorostenecké 
osm a v kategorii do 22 let jsou čtyři. Klu-

ci mají v Trutnově víc sportovních možností. 
Mohou hrát hokej, fotbal, ale děvčata těch 
příležitostí tolik nemají. Proto si často vybe-
rou právě atletiku a já je v jejich výběru rád 
podpořím.

Letos na podzim budou probíhat  
další soutěže atletické ligy. Která 
děvčata budou oddíl reprezentovat 
a v jakých disciplínách?
Budou to Nikol Bošelová ve výšce, Denisa 
Dvořáková v hodu kladivem, diskem a vrhu 
koulí a Linda Novotná také v hodu kladivem 
a vrhu koulí. Rád se v této souvislosti zmiňuji 
i o velmi nadějné Nadě Pejchalové, jejímiž 
disciplínami jsou skok do výšky a do dálky.  
V mládežnické olympiádě se dostala do už-
šího finále.

Víme o vás, že se na trénincích schá-
zíte praktický každý den odpoled-
ne. Jak vůbec lze tuto aktivitu tre-
néra spojit s Vaší velmi náročnou 
profesí v KASPER KOVO? 
Ano, na stadiónu jsme denně odpoledne 
od 16 do 20 hodin, spěchám sem rovnou 
z práce. Trenérské vedení mládeže mě však 
baví, těším se z jejích úspěchů. V sobotu jez-

díme na závody, během roku i na soustře-
dění. V propojení mé profese a trenérského 
zájmu mi velmi pomáhá i skutečnost, že od 
roku 2008 je právě naše firma KASPER 
KOVO hlavním sponzorem trutnovské atle-
tiky. Ostatně v loňském roce byl značnou 
investicí zmodernizován právě atletický sta-
dión a jeho zázemí. Dnes je možná vůbec 
nejmodernějším v celém Královéhradeckém 
kraji. Sponzorské aktivity KASPER KOVO 
však stejně významně míří i do lyžařského 
mládežnického klubu Olfin Car – Vella, trut-
novského basketbalu, ale i dalších sportov-
ních klubů a sportovních oblastí regionu.

(red)

Úspěšní trutnovští atleti
Historický úspěch trutnovské atletiky – družstvo žen postoupilo do první celostátní atletické ligy 
Rozhovor s trenérem Milošem Havelkou

Změny v řízení
Kasper Kovo
S ohledem na rozšíření společnosti o pro-
vozovnu AQUA-STEEL  a zároveň nárůstu 
výkonů a tržeb KASPER KOVO předal jed-
natel společnosti Ing. Rudolf Kasper pro-
vozní řízení dosavadních aktivit plechařské 
výroby Ing. Jakubovi Kasperovi, který tak 
od 1. 4. 2011 zodpovídá za všechny úseky 
od prodeje, výroby až po svářečskou školu.

Rovněž byla změněna struktura řízení vý-
robního úseku. S ohledem na neobsazenou 
pozici vedoucího výroby řídí Ing. Jakub 
Kasper oddělení výroby prostřednictvím 
vedoucí plánování výroby Zdeňky Albrech-
tové a nově ustanovených vedoucích pro-
vozů, kterými jsou Ing. Stanislav Hofman 
(vedoucí provozu laserů a ohraňovacích 
lisů), Martin Čížek (vedoucí „černého“ pro-
vozu) a Ing. Jaroslav Čada (vedoucí pro-
vozu „nerez“).                                      (red)

Po téměř dvacetileté spolupráci skončila v červnu le-
tošního roku na pozici sekretářky jednatele Irena
Mlatečková. Spolupráce s ní pro mě byla vždy potěše-
ním a velmi si jí vážím po stránce lidské i pracovní. Prožili 
jsme společně celou historii budování mého podnikání
a byla mi vždy oporou. 

ZA CELá TA LéTA LOAJáLní A PROfESIOnáLní
SPOLUPRáCE TI, IREnO, UPříMně děKUJI
A PřEJI dLOUhá LéTA PEVnéhO ZdRAVí 
A RAdOSTI ZE žIVOTA.

Ing. Rudolf Kasper

PODěKOVáNí

BLAHOPŘáNí
V letošním roce oslavily své významné životní jubileum  
zaměstnankyně KASPER KOVO Irena Mlatečková
a Ing. Marie Janská.

Životní jubileum 50 let oslavili Jaroslav Roženský,  
Pavol  Zajíček, Jozef Pecuch a Ing. Miroslav  
Mikulec.

Životní jubileum 40 let oslavil Tomáš Kocián.

VEdEní SPOLEČnOSTI VŠEM OSLAVEnCŮM
BLAhOPřEJE A děKUJE ZA OBěTAVOU PRáCI
PRO fIRMU.

Společnosti KASPER se potýkaly v roce 
2009 a 2010 s negativními důsledky eko-
nomické krize, stejně jako většina průmyslo-
vých podniků v republice. Vypořádat se s kri-
zí pomohl našim společnostem také projekt 
Vzdělávejte se!

V roce 2009 a 2010 bylo úřadem práce 
v Trutnově společnosti KASPER KOVO schvá-
leno celkem 75 žádostí. Jednalo se o kurzy 
svařování, jazykové kurzy, školení pro kon-

struktéry, kurzy práce s počítačem, kterých 
se zúčastnilo celkem 127 našich zaměstnan-
ců. Společnost KASPER CZ se do programu 
rovněž zapojila a realizovala 13 žádostí 
v kurzech jazyků, práce s počítačem a škole-
ní pro projektanty. Aktivní účast společností 
KASPER v projektu Vzdělávejte se! nám 
v době krize významně pomohla. Zaměst-
nanci nemuseli zůstat doma za 60 % mzdy. 
Společnostem tak projekt pomohl udržet si 
je (přitom šetřit finanční prostředky) a v ne-

poslední řadě zvýšit a rozšířit jejich vzděla-
nostní úroveň. Velký dík za úspěšnou realiza-
ci projektu Vzdělávejte se! patří zejména 
personální manažerce Dagmar Papíkové 
a ekonomce yvetě Paulíkové, které zpraco-
vávaly žádosti a hodnocení jednotlivých 
vzdělávacích programů. Velmi dobrá spo-
lupráce byla i s trutnovským úřadem práce, 
který celý projekt koordinoval.

(red)

Projekt Vzdělávejte se!

Zaměstnanecké benefity

Holding KASPER je od otevření trutnovského 
Společenského centra pro kulturu a volný 
čas UFFO v září 2010 jedním z jeho hlav-
ních sponzorů. Zaměstnancům a jejich rodin-
ným příslušníkům nabízí bezplatnou účast 
na kulturních akcích na základě nakoupe-
ných permanentních vstupenek. Rovněž pro 
sezónu 2011 – 2012 byla uzavřena mezi 
KASPER a UFFO smlouva o hlavním spon-

zorství a pro celou sezónu máme pro naše 
zaměstnance zajištěna kvalitní místa v hledi-
šti na všechny předplatitelské skupiny.

Jiří Korn se 4TETem v UffU
KASPER KOVO s.r.o. je generálním sponzo-
rem koncertu skupiny 4TET, který se v UFFU 
koná 26. 10. 2011. Zaměstnancům budou 
nabídnuty bezplatné vstupenky.  

KASPER KOVO s.r.o. obnovilo na jaře letoš-
ního roku smlouvu s pražskou O2 arénou 
a v klubovém patře si pronajala na další tři 
roky čtyři sedadla. Umožňuje tak svým za-
městnancům rovněž bezplatnou účast na 
kulturních akcích pořádaných v této multi-
funkční aréně, a to včetně cateringu.

Podzim 2011 je na zajímavé kulturní a spor-
tovní akce v O2 aréně výjimečně bohatý.
Informace ke všem aktuálním programům 
naleznete na webových adresách: 
www.uffo.cz, www.o2arena.cz



rozhovor s Ing. Ladislavem Malým, 
výkonným ředitelem Kasper Kovo s.r.o.,  
provozovna aqua-steel

Jaký máte názor na investice, které 
vedly k začlenění firmy dUKLA Trut-
nov do skupiny KASPER?
Především se nejednalo o nákup firmy, ale 
jejího majetku, který byl spojen i s převzetím 
některých podnikatelských aktivit a veške-
rých závazků k dukelským zaměstnancům. 
Z toho vyplývají i důvody, na které se ptá-
te: kompletně vybavený a zasíťovaný areál 
včetně funkčního technologického vybavení, 
atraktivní oblast podnikání – energetika, vod-
ní hospodářství, dobré jméno a letitá tradice 
výrobků DUKLA na těchto trzích. V neposled-
ní řadě, možná v první, tým zaměstnanců, 
kteří dobře znají svoji práci.

Zmínil jste čtyři důvody. Rozveď-
te podrobněji každý z nich: využití  
areálu dUKLy zůstane beze změn?
To určitě ne. Musíme reagovat na situaci, kdy 
předchozí majitel ukončil v DUKLE sériovou 
výrobu expanzních nádob, po které zůstaly 
poměrně velké skladové i výrobní plochy. 
Jejich další využití je již připraveno – firma 
KASPER CZ od července letošního roku in-
stalovala novou technologii pro svoji výrobu. 
Další změny budou určitě následovat.

Co můžete říci k oblasti podnikání 
provozovny AQUA-STEEL?
V podstatě se nyní pohybujeme ve třech hlav-
ních oblastech: výroba aparátů pro průmys-
lové úpravy vod, výroba tlakových nádob na 
stlačený vzduch a výroba speciálních tlako-
vých i netlakových nádrží. Tyto výrobky jsou 
si sice podobné z hlediska potřebné techno-
logie výroby, ale výrazně se liší ve způsobu 
marketingu a prodeje.

Co tím máte na mysli?
Zatímco u nádob na stlačený vzduch se jed-
ná většinou o opakovanou, sériovou výrobu, 
která slouží jako kompletační prvek pro vý-
robu nákladních aut či sériově vyráběných 

pneumatických pohonů, např. zubních vrta-
ček, aparáty na úpravu vod nebo speciální 
nádrže jsou v podstatě originální zařízení, 
speciálně vyvinutá pro konkrétní obchodní 
případ. Zde se pak pohybujeme v oblasti 
elektráren, včetně jaderných, chemických 
výrobních provozů, čističek odpadních vod 
a podobně.

Zmínil jste se o dobrém jménu vý-
robků dUKLA na trhu. Může holding 
KASPER využít tuto skutečnost?
Ano, může. Součástí dohod spojených s kou-
pí areálu DUKLy je i ujednání, že u výrobků, 
o kterých jsem hovořil, můžeme i nadále po-
užívat označení DUKLA. Je to samozřejmě 
výhoda, protože výrobky DUKLA mají letitou 
tradici a pod tímto označením jsou známy po 
celé střední a východní Evropě. Z vlastní zku-
šenosti vím, jak hodně je důležitá kontinuita 
značky a zde hovoříme o historii 160 let!

historie a kontinuita firmy je spjatá 
především s lidmi. Co byste řekl k to-
muto tématu?
Máte pravdu, bez spolupracovníků by to 
nešlo. Na dobrém jménu se podíleli všichni 
naši zaměstnanci. Zde musím zmínit, že vý-
robců zařízení na úpravu vod je více, ale 
navrhnout, naprojektovat a zkonstruovat 
tyto výrobky pro dané zadání již vyžaduje 
vysoký stupeň znalostí. A ten naši zaměst-
nanci mají. Například Ing. Štěpán Vojáček 
je uznávanou kapacitou v oboru a jím na-
vržené projekty úspěšně fungují v mnohých 
elektrárnách u nás i v zahraničí.

dotknou se změny spojené se změ-
nou vlastníka i vašich zaměstnanců?
Již se stalo. Všem bývalým zaměstnancům 
DUKLy byly předloženy nové pracovní 
smlouvy, které jim zajišťují stejné výhody, ale 
i povinnosti, jaké mají „kmenoví” pracovníci 
firem KASPER. Vnímám tuto skutečnost velmi 

pozitivně a věřím, že i ostatní zaměstnanci 
to vidí stejně. Například zaměstnanecké be-
nefity v oblasti kultury jsou z mého pohledu 
nadstandardní a možnosti zvýhodněných 
návštěv trutnovského UFFA či pražské O2 
arény jsou velmi atraktivní. Stejně tak systém 
zaměstnaneckého vzdělávání budeme určitě 
rádi využívat. Na vše si však musíme vytvořit 
vlastní zdroje. 

Závěrem klasická otázka. Jak vidíte 
budoucnost provozovny AQUA-STEEL?
Říkám, že jsem reálný optimista. Já i moji spo-
lupracovníci k ní přistupujeme jako k nové 
výzvě a šanci. Naším úkolem je vybudovat 
v podstatě novou firmu, která bude fungovat 
na trochu jiných základech a v jiném pro-
středí, než tomu bylo dosud. Musíme změnit 
obchodní postupy, doplnit výrobkový sorti-
ment, navázat nové kontakty. Nezačínáme 
však od nuly. Jak jsem již zmínil, máme na co 
navázat a mnohé, co jsme vybudovali dopo-
sud, je možné použít. Také podpora majitele, 
kterou pociťujeme, je pro nás velmi důležitá 
a věřím, že si ji jednak zasloužíme a jednak 
udržíme. Jsem si vědom, a se mnou i ostatní 
zaměstnanci, že vše se bude odvíjet od eko-
nomické úspěšnosti provozovny. Jinak tomu 
ale ani být nemůže. Takže shrnuto – podtr-
ženo: nebude to lehké, ale o to zajímavější.

(red)
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Naše zakázka 
Elektrárna 
Počerady
V pátek 19. 8. 2011 provozovna AQUA-STEEL dokončila a vy-
expedovala unikátní zakázku: napájecí nádrž s odplyněním pro 
elektrárnu Počerady. Její výjimečnost spočívá ve výkonu a velikos-
ti celého zařízení. Posuďte sami:

výkon odplynění: 720 000 litrů za hodinu
objem napájecí nádrže: 127 000 litrů
rozměry napájecí nádrže: průměr 3,250 metru
 délka 17 metrů
 celková výška 4,50 metru
celková hmotnost zařízení: 38 000 kg (v prázdném stavu)

Zařízení bylo vyprojektováno týmem techniků, vedeným Ing.  
Vojáčkem, a jde o největší výrobek, jaký byl v areálu dnešní pro-
vozovny AQUA-STEEL vyroben. Bude sloužit k zajištění předem 
definovaného maximálního obsahu plynných složek v technolo-
gické vodě určené k výrobě páry. Kompletní příprava zakázky 
si vyžádala více jak roční práci, avšak vlastní výroba se musela 
stihnout v průběhu 7 týdnů. Nebylo to jednoduché, ale podařilo 
se. Výsledek byl k vidění v pátek 19. 8. ve večerních hodinách, 
kdy transport o celkové délce 33 metry projížděl Trutnovem. Ani 
tato „operace” nebyla tak zcela obvyklá. Například kruhovými 
křižovatkami se muselo projíždět v protisměru, jiná možnost ne-
byla. Tato fáze však proběhla bez komplikací, takže už v sobotu 
20. 8. byla v elektrárně Počerady souprava umístěna (odkrytou 
střechou) na připravené základy. O akci informovala i média, 
konkrétně Trutnovinky.cz, ve kterých si lze prohlédnout i  záběry 
z vlastní nakládky a transportu nádrží.
Děkuji všem spolupracovníkům za odvedenou práci na dané  
zakázce a věřím, že bude skvělou referencí firmy KASPER do  
budoucna.

Ing. Ladislav Malý

výkonný ředitel provozovny 
AQUA-STEEL

věk       56 let

vzdělání       VŠ – strojní

zaměstnán

v dUKLE Trutnov       od roku 1980

záliby               historie, sport

Ing. Ladislav Malý

Nakládání a upevnění velkokapacitní nádrže na vodu.



PERSOnáLní ZMěny
KASPER KOVO posílilo v roce 2011 svůj tým 
o tyto nové spolupracovníky:

Pavel Müller 
od 1. ledna 
směnový mistr černé svařovny

Pavel Veigl
od 1. ledna 
pracovník technické kontroly

Lenka dvořáčková
od 1. února 
referent prodeje zahraničí

Ing. Jaroslav Čada
od 1. dubna 
vedoucí provozu nerez

Pavel Černý 
od 1. května 
referent prodeje zahraničí

helena Kadaníková 
od 1. června  
asistentka jednatele

KASPER hOLdInG

Společnost CDS Engineering je součástí koncernu FMC, který je vý-
znamným zákazníkem firmy KASPER KOVO již od roku 2005. Na roz-
díl od potravinářských divizí FMC se však CDS soustředí na technologie 
podmořského čerpání ropy a plynu. V rámci nového projektu získala 
naše firma v únoru 2011 zajímavou zakázku, jejímž předmětem je do-
dávka velké části vybavení podmořských technologií pro čištění čerpa-
ných látek od podmořských nečistot. Jedná se o specifický projekt s vel-
mi vysokými nároky na kvalitu a technologické požadavky provedení. 
Cílovou destinací zakázky je ropné pole v Malajsii. Za úspěšnou reali-
zaci projektu patří poděkování konstrukčnímu týmu pana Ing. Rosulka, 
který významně přispěl k jeho realizaci.                                           (red)

KASPER KOVO

AGIE ChARMILLES SA TORnOS, ZAříZEní EVO dECO10

CdS EnGInEERInG
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InVESTIČní ROZVOJ
KASPER KOVO
Přes negativní dopady celosvětové hospodářské krize po-
kračuje firma KASPER KOVO v investiční strategii z loň-
ského roku, která se soustřeďuje zejména na oblast jakosti 
výroby, optimalizaci interní logistiky a zvýšení kapacity 
výroby.

V roce 2010 jsme realizovali investice do vysoce přesného 
měřícího 3D systému FaroArm Platinum v hodnotě 1,2 mil. 
Kč a také do komplexní obnovy nástrojového vybavení 
střediska ohraňovacích lisů. Další investice směřovaly do 
logistického vybavení, které představuje nová externí skla-
dovací hala pro hotové výrobky a nová manipulační tech-
nika. Díky tomu došlo k významné optimalizaci interního 
toku výroby.

Nově připravované investice v roce 2011 jsou orientovány 
na zvýšení kapacity výroby v oblasti CNC řezání a ohý-
bání a zároveň na zvýšení kvalitativních parametrů těchto 
strojů. Vzhledem k přípravné fázi investičního projektu ne-
lze nyní prezentovat konkrétní detaily, ale předpokladem 
je obnova tří CNC ohraňovacích lisů a dvou laserů v cel-
kové hodnotě 20 – 25 mil. Kč. Tyto nové technologie vy-
tvoří kapacitní rezervy v oblasti CNC zpracování plechů 
a umožní tak další rozvoj firmy pro budoucí projekty.

Zasedání Komise pro strategický rozvoj města Trutnova 
(místo konání - KASPER KOVO).

Jaké má KASPER KOVO plány  
v oblasti rozvoje výroby?

Základním cílem v oblasti rozvoje sortimentu 
je další snaha stále více se profilovat jako 
komplexní dodavatel výrobků pro naše 
zákazníky. Komplexností je myšlen, kromě 
dodávky samotné, zejména vývoj, finální 
montáž technologií, logistika po celém svě-
tě a v neposlední řadě také servis, který je 
s danými technologiemi spojen.

Prohloubení komplexnosti dodávek naší fir-
my společně s náročnější logistikou budou 
hlavními parametry nových projektů. Důsled-

kem budou samozřejmě vyšší požadavky na 
všechna oddělení firmy, jelikož se budou 
muset v daleko větší míře koncentrovat na 
funkční nároky vyráběných technologií. Zá-
kladním předpokladem bude také daleko 
širší jazyková a technická vybavenost celé-
ho projektového realizačnho týmu.

Dosažení vyšší komplexnosti dodávek je 
dlouhodobou strategií vedení firmy. Předpo-
kladem dosažení tohoto cíle bylo zvládnutí 
výroby a logistiky širokého sortimentu kom-
ponentů. Na danou fázi navázala společ-
nost KASPER KOVO v roce 2010, kdy byly 
zahájeny první projekty vedoucí k převzetí 

finálních montáží strojů, popřípadě jejich 
částí. Mezi takové patří nově připravované 
dodávky pro firmy TORNOS, AGIE aj. 

Nová pozice KASPER KOVO s sebou přináší 
daleko větší nároky a zejména odpovědnost 
firmy vůči zákazníkovi z hlediska ochrany 
know-how a také finančních záruk. Jelikož 
se tímto stáváme finálním dodavatelem, je-
hož případný výpadek je pro naše klienty 
nenahraditelný, je s touto novou rolí spoje-
na daleko větší potřeba garancí v řízení ri-
zik firmy. Z tohoto důvodu je již delší dobu 
připravována zcela nová kapitola interního 
systému, a to krizové řízení pro maximální 
eliminaci rizik ve vztahu k zákazníkům.

Rozvoj sortimentu

rozhovor s Tomášem Kociánem, 
zaměstnancem Kasper Kovo
na jakém výrobním úseku pracujete?
Jsem vyučený strojní zámečník a v sou-
časné době pracuji na ohraňovacím 
lisu. Ohraňování plechů, neboli ohýbá-
ní, je vytvoření požadovaného tvaru vý-
robku podle výkresové dokumentace
z předem vypálených dílců.

Jak dlouho u firmy KASPER KOVO 
pracujete?
Od samého počátku, tedy od roku 1992, 
nejprve jako údržbář a od roku 1998 právě 
jako obsluha ohraňovacího lisu.

Patříte tedy k dlouholetým zaměst-
nancům holdingu KASPER, Vaše zá-
mečnická profese přesně sedí vý-
robnímu programu společnosti?
Ano, a jsem rád, že už mám téměř dvacetiletou 
zkušenost se zdejším výrobním programem.
Jsou to skutečně náročné strojírenské celky,
které vyrábíme, a musí být pro zákazníka 
vyrobeny ve vynikající kvalitě. 

Je pro Vás, jako zaměstnance v děl-
nické profesi, změna v holdingu pří-
nosná, musíte se učit nové věci, pra-
covní postupy?
Pokud máte na mysli změnu rozšíření holdin-
gu KASPER o provozovnu AQUA-STEEL, tak 
zatím ani ne. AQUA-STEEL je samostatná 
firma s jiným a odlišným výrobním progra-

mem, a tak není nutné učit se novým věcem 
v mém oboru. Ohraňování plechů totiž ne-
vyžaduje při nových zakázkách výrazné 
změny. Jde především o vytvoření programu 
a postupu ohybů podle výkresové dokumen-
tace a vyladění dílce podle tolerancí. Přesto-
že ve firmě KASPER KOVO přibývají často 
nové zakázky, tak výroba a řešení nových 
dílců není nic výjimečného.

holding KASPER klade důraz na 
neustálé vzdělávání zaměstnan-
ců. Jedním z důvodů je právě i ten-
to fakt, který jste zmínil. Přibývají 
nové zakázky, které jsou technolo-
gicky náročnější než dřívější?
To je samozřejmě pravda a my se novým 
trendům a postupům musíme přizpůsobit, 
učit se nové postupy. Pravidelně se zúčast-
ňuji školení, která se týkají mé práce ohraňo-
vání plechů.

(red)

Holding AGIE Charmilles, který je jedním 
z největších výrobců elektroerozních  obrá-
běcích strojů na světě, je významným zákaz-
níkem společnosti KASPER KOVO. Nyní se 
můžeme pochlubit tím, že se naše firma sta-
la po letech testování hlavním dodavatelem 
závodu AGIE v Losone ve Švýcarsku, kde je 
dnes koncentrována veškerá evropská výrob-
ní kapacita koncernu AGIE. Po uzavření vý-
voje nových generací strojů přešly totiž stroje 
CUT 2000 a 3000 firmy AGIE Charmilles 
v lednu 2011 do sériové výroby a my jsme 
se tak stali výhradním dodavatelem vnějšího 
opláštění strojů a všech vnitřních komponent 
z plechu. Díky tomuto úspěchu 
očekáváme letos 
navýšení tržeb 
s koncernem 
AGIE řádově 
o 15 mil. Kč.

Švýcarská společnost TORNOS, která se 
zabývá výrobou CNC obráběcích strojů, 
i v období hospodářské krize věnovala velké 
úsilí vývoji nových zařízení. Naše společnost 
ji v této snaze i přes nemalé náklady inten-
zivně podporovala a díky tomu se nám nyní, 
po překlenutí krizového období, podařilo 
posílit naše dodavatelské pozice v této firmě. 
KASPER KOVO totiž převzalo dodávky finál-
ně montovaných vnějších kabin obráběcích 
strojů. Prvním příkladem, který v současné 
době přechází do sériové výroby, je nová 
generace zařízení Evo DECO 10.

Sériová výroba těchto zařízení bude zahá-
jena letos v září a očekáváme, že povede 
k navýšení obratu s firmou TORNOS na dvoj-
násobek stávajícího objemu.

(red)

Ing. Jakub Kasper



PERSOnáLní ZMěny
KASPER CZ posílil v roce 2011 svůj tým o tyto 
nové spolupracovníky:

Lenka Machová 
od 11. dubna  
specialista obchodu

Ing. Karel Ježek, Ph.d.
od 1. července 
výrobní ředitel

Jaroslav Jech 
od 1. července  
vedoucí provozu 2

Ing. david Kasper

Unikátní výrobní
technologie  

Referenční stavby   

Spolupráce firem kaSPER cz v Trutnově 
a kaSPER PolSka v Gliwicích

Společnost KASPER CZ se pyšní výjimečnými technolo-
giemi a v investicích do nich zaznamenala na jaře tohoto 
roku další zajímavou novinku. Zakoupila totiž automatic-
ké, počítačem řízené dřevoobráběcí linky K2i –1250, na 
nichž zahájila výrobu letos v červenci. Sestava s těmito 
parametry je jediná v České republice a výroba na ní 
bude probíhat s milimetrovou přesností, bez nutnosti mě-
ření a rýsování, to vše při zajištění maximální hospodár-
nosti. CNC stroj od německé firmy Hundegger je určen 
pro sériovou i kusovou výrobu dřevěných prvků s neo-
mezenou rozmanitostí možností opracování. Zařízení je 
schopno obrábět průřezy od profilu 20 mm x 50 mm až  
do 300 mm x 1250 mm s délkou maximálně 20 000 mm. 
Investice ve výši 12 miliónů korun není rozhodně malá. Spo-
lečnosti však otevírá řadu nových možností v rámci zaká-
zek, a tím významně upevňuje její přední postavení na trhu.

ZIMNí STADIóN V JIČíNě  
Na jaře letošního roku jsme úspěšně zrealizovali unikátní stavbu zimního 
stadiónu v Jičíně. Jedná se o architektonicky odvážný projekt vysoce 
estetického vzhledu, na jehož realizaci jsme spolupracovali s rakouskou 
firmou Wiehag a sesterskou společností KASPER KOVO. Stavba je vý-
jimečná především svou obloukovou konstrukcí z lepeného lamelového 
dřeva, která má rozměry více než čtyřicet na sedmdesát metrů. Zimní 
stadión v Jičíně představoval na tržbách částku 9,5 mil. Kč a stal se tak 
vůbec největší zakázkou v historii firmy KASPER CZ.

DŮM V OBOŘE 
Další pozoruhodnou stavbu „Dům v oboře“ realizujeme podle návrhu 
architektů Martina Rajniše a Davida Kubíka pro soukromého inves-
tora. Nenápadný, ale rozsáhlý objekt s překrásným výhledem se na-
chází v chráněné krajinné oblasti Český les. Jedná se o dřevostavbu, 
která nemá v Česku obdoby. Návrh jednoduše kombinuje přírodní 
materiály jako modřínové dřevo, kámen, sklo a hlínu a společně s ra-
cionálním využitím přírodní, zejména solární energie, reprezentované 
systémem slunolamů, podtrhuje základní konstrukční filozofii autorů.

V roce 2008 realizovala firma KASPER CZ 
největší investici v historii vybudováním no-
vého sídla a výrobní základny v Trutnově-Po-
říčí. V letech 2009 a 2010 však následoval 
prudký útlum ve stavebnictví, takže tato ka-
pacita a plánovaný objem výroby nemohly 
být naplněny. Pokles se netýkal pouze Čes-
ké republiky, ale i Polska, ačkoliv tam nebyl 
tak významný. Tento stav vedl k rozhodnutí 
ukončit výrobu v Gliwicích a všechny zakázky 
realizovat v trutnovském závodě KASPER CZ, 
kde je dostatečná moderní kapacita. Výro-
ba byla v Gliwicích ukončena  k 1. 4. 2011. 

KASPER POLSKA nadále funguje jako samo-
statná společnost, jejímž ředitelem a společ-
níkem je Ing. Martin Rejsek, náš dlouhodobý 
zaměstnanec, který je podřízen přímo jed-
nateli KASPER CZ Ing. Davidu Kasperovi. 
V kontextu těchto událostí jsem se rovněž  
od listopadu 2010 rozhodl předat řízení 
synu Davidovi, který je v problematice dře-
věných konstrukcí odborníkem a má mou 
plnou důvěru. Je schopen zajistit vysoce kva-
lifikované a maximálně pružné řízení.

Hlavním úkolem KASPER POLSKA je vedle 
posílení oblasti marketingu zajištění maxi-
málního objemu výrobních zakázek, které 

budou všechny následně realizovány v Trut-
nově. V Gliwicích zůstává vedle obchodního 
oddělení rovněž projekce a úsek montáž-
ních činností. Nejbližšími cíli jsou v Polsku  
urychlené zavedení systému řízení, který 
bude srovnatelný se systémem užívaným ve 
firmě KASPER CZ, dále pak implementace 
informačního systému K2 a rovněž prová-
dění obchodních a prezentačních činností 
v souladu s filozofií KASPER CZ.

Již ve druhém čtvrtletí 2011 se tato nově za-
váděná opatření ukazují jako správná, což 
dokazuje fakt, že v měsících květnu a červnu 
2011 jsou zakázková náplň a objem výroby 
téměř dvojnásobné proti roku 2010. Rovněž 
poptávka trhu a naše pozice na trhu je velmi 
dobrá, proto očekáváme optimální naplnění  
našich výrobních kapacit v průběhu hlavní 
stavební sezóny. Ekonomické výsledky by 
tomu měly odpovídat, a tak očekáváme re-
kordní tržby.

Pokud výsledky letošního roku a výhled na 

rok příští potvrdí správnost těchto opatření, 

plánujeme v Polsku investici do efektivní vý-

robny, jejíž kapacitu budeme potřebovat, 

abychom pokryli poptávku rostoucího pol-

ského trhu. Realizaci této investice očeká-

váme v letech 2013 – 2014. Tímto krokem 

bude zdvojnásobena stávající výrobní kapa-

cita firem.

Velmi si cením pochopení a úsilí našich gli-

wických kolegů, které znamená zajištění celé 

řady zakázek pro výrobu v KASPER CZ. Vě-

řím, že následující roky potvrdí správnost této 

nastoupené cesty a význam firmy KASPER 

POLSKA bude s ohledem na velikost trhu 

a naše dobré obchodní jméno vzrůstat.

Ing. Rudolf Kasper

jednatel 
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Kasper cZ 
a prezentace
na veletrzích  
Za velmi důležitou součást obchodních a marketingových 
aktivit považuje společnost KASPER CZ prezentaci na od-
borných veletrzích. Proto jsme se v letošním roce zúčastnili 
veletrhu Dřevostavby, IBF – Mezinárodního stavebního ve-
letrhu v Brně a Mezinárodního stavebního veletrhu BUDMA 
v Poznani. Za zmínku stojí jak samotná expozice, tak i stá-
nek, který byl pro tyto potřeby speciálně navržen archi-
tektem Michalem Rosou. Jelikož se účast na těchto akcích 
ukazuje jako úspěšná, plánuje společnost KASPER CZ 
v těchto aktivitách nadále pokračovat. 

(red)

Speciálně navržený výstavní stánek firmy KASPER CZ.



Tradiční výrobce dřevěných konstrukcí sídlí
v novém areálu Ječná 550 od roku 2009. 
Je významným dodavatelem konstrukcí se styč-
níkovou deskou a v roce 2011 investuje do nové 
technologie na zpracování lepených a masivních 
dřevěných konstrukcí. Zaměstnává 49 pracovníků.

KASPER CZ s.r.o. 

Strojírenská firma vybavená technologií 
na výrobu precizních a finálních plechových 
výrobků sídlí v areálu Žitná 476 od roku 
2000 a v současné době zaměstnává  
223 pracovníky. 

KASPER KOVO s.r.o.

Areál bývalé DUKLy Trutnov společnost 
KASPER KOVO koupila a provozuje od 
1. 4. 2011. Hlavní výrobní náplní a před-
mětem podnikání jsou projekty na úpravu 
vody a výroba speciálních tlakových nádob. 
Provozovna se sídlem v Elektrárenské 322 
zaměstnává v současné době 37 pracovníků.

KASPER KOVO s.r.o.,
provozovna AQUA-STEEL

Redakční rada: předseda – Ing. Rudolf Kasper, členové – Ing. Jakub Kasper, Ing. David Kasper, Mgr. Bc. Dagmar Papíková, Helena Kadaníková
Vaše náměty a připomínky pište na e-mailovou adresu: h.kadanikova@kasperkovo.cz
www.kasper.cz | www.kasperkovo.cz | www.kasperaquasteel.cz | www.kaspercz.cz  

POZITIVNí OČEKáVáNí 
Za rok 2011 plánuje holding KASPER celkové tržby na úrovni  
cca 535 mil. Kč, což by byl rekordní obrat v historii.

Společnost Tržby za rok 2010  Předpokládané tržby za rok 2011
 (v mil. Kč) (v mil. Kč)

KASPER KOVO 284 420

z toho AQUA-STEEL 0 40

KASPER CZ 67 115

z toho KASPER POLSKA 0 35

Tržby celkem 351 535

 KASPER HOLDING


