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Vivaldianno v UFFU
Ve Společenském centru Trutnovska 
UFFO se dne 16. února 2012 uskutečnil                            
u příležitosti 20. výročí založení firmy 
KASPER KOVO s.r.o. společenský večer 
pro zaměstnance firem holdingu KASPER a 
jejich rodinné příslušníky, obchodní partne-
ry a zástupce města Trutnova. Hlavní částí 
večera byl multižánrový audiovizuální kon-
cert Vivaldianno s houslovým virtuosem Ja-
roslavem Svěceným a rockovým klavíristou 
a autorem projektu Michalem Dvořákem.
O koncert byl mimořádný zájem a setkal se 
s velmi příznivými ohlasy diváků. Na závěr 
společenského večera měli všichni pozvaní 
hosté příležitost setkat se a strávit společ-
né chvíle u malého občerstvení, při kterém 
jim k poslechu hrálo Zámecké saxofonové 
kvarteto.
Jednatel společnosti děkuje tímto ještě jed-
nou všem hostům, kteří přijali pozvání na  
společenský hudební večer a využili příle-
žitosti společně se ohlédnout za obdobím 
dlouhodobé spolupráce.  

Vedení společnosti

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. si velice 
váží dlouhodobé spolupráce se společnost-
mi skupiny KASPER, které už 20 let vynikají 
mimořádně dobrou firemní kulturou, výbor-
ným řízením s jasně definovanou strategií, ob-
chodním duchem, kvalitními a motivovanými 
zaměstnanci s vysokým pracovním nasaze-
ním, precizní výrobou a vlastním vývojem. To 
vše přináší skupině KASPER stabilitu a dobré 
hospodářské výsledky i v nelehkém ekono-
mickém prostředí. Oceňujeme zároveň velmi 
korektní přístup k obchodním partnerům, pří-
nos všech společností pro trutnovský region 
a důraz na společenskou odpovědnost firmy, 
která dnes stále není samozřejmostí. Ke dva-
cetiletému výročí firmy blahopřál i předseda 
představenstva a generální ředitel UniCredit 
Bank pan Ing. Jiří Kunert. Závěrem mi do-
volte vyzdvihnout přátelský obchodní vztah 
s majoritním majitelem skupiny, panem Ing. 
Rudolfem Kasperem, který je hlavním strůj-
cem úspěchu společností KASPER. Přeji všem 
zaměstnancům skupiny KASPER mnoho 
úspěchů v příštích letech a těším se na další 
spolupráci.

Michal Jursa, MBA
ředitel regionu Čechy, Firemní klientela

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
 

Jednatel hodnotí spolupráci 
s UniCredit Bank
Naše „domovská“ financující banka je pro 
holding KASPER jedním z nejdůležitějších 
partnerů. UniCredit Bank jsme vybrali pro 
spolupráci po náročném výběrovém řízení 
a již několik let intenzivně a s dobrými vý-
sledky spolupracujeme. Spolupráci hodno-
tím velmi dobře, cením si profesionálního 
i lidského vztahu s rozhodujícími pracovní-
ky banky. Jistě není náhodou, že KASPER 
KOVO v květnu 2012 navštívil společně 
s panem Michalem Jursou i generální ředitel 
a předseda představenstva UniCredit Bank 
ČR pan Jiří Kunert, který se o našem holdin-
gu po této návštěvě velmi pozitivně vyjádřil.

Ing. Rudolf Kasper
jednatel společnosti

UniCredit Bank je stabilním finančním part-
nerem předních českých podniků se silným 
mezinárodním zázemím. Korporátní ban-

kovnictví je jedním z nejdůležitějších sekto-
rů, kterým se UniCredit Bank dlouhodobě 
věnuje, neustále inovuje produkty tak, aby 
odpovídaly specifickým potřebám klientů. 
V posledních dvou letech se podařilo téměř 
ztrojnásobit pobočkovou síť a nabídnout vy-
soce odborné poradenství a veškeré finanční 
služby i v menších městech. O kvalitě služeb 
svědčí i nejnovější ocenění prestižního ča-
sopisu Euromoney Private Banking Awards 
pro nejlepší privátní banku v České repub-
lice. Trutnovská pobočka nabízí své služby 
také zaměstnancům společností KASPER                                  
s mimořádnými benefity. 

UniCredit Bank můžete navštívit na Krako-
nošově náměstí v Trutnově a naši odborníci 
vám rádi poskytnou více informací o naší 
nabídce služeb pro každodenní život. Mimo 
jiné můžete získat:

• osobní konto s vedením zdarma – zajistí-
me veškerou administrativu spojenou s pře-
vodem účtu, včetně převedení platebních 
příkazů, a to bez nutnosti návštěvy pobočky;
• výběry z bankomatů v celé síti UniCredit 
za tuzemské ceny, kdekoliv na dovolené 
například v Turecku, Chorvatsku, Itálii nebo 
Bulharsku;
• zcela nový spořicí účet PRIMA s garan-
tovanou úrokovou sazbou 2,5 % p. a. pro 
vklady do 500 000 Kč, a to do konce roku 
2012;

• spotřebitelské úvěry nebo půjčku PRESTO 
až do 600 000 Kč se zvýhodněnou úroko-
vou sazbou, pokud využíváte více spotřebi-
telských úvěrů, kontokorentů nebo kreditních 
karet u několika společností, pak je možné 
výrazně ušetřit na poplatcích, až 40 000 Kč 
na nákladech za správu, pokud své závazky 
konsolidujete pomocí Splátkomatu.cz. Prů-
měrná měsíční splátka ze všech těchto úvěrů 
klesne až o 1 500 Kč měsíčně. Opět platí, 
že veškerou administrativu vyřídíme za vás a 
zaplatíme smluvní pokuty za předčasné spla-
cení závazku, aniž by se staly  vaším dluhem 
vůči UniCredit Bank;
• převratnou hypotéku, která získala řadu 
prestižních ocenění a drží již tři roky nejnižší 
úrokovou sazbu na trhu. Variabilní hypotéka 
nabízí kvalitní a cenově dostupné řešení va-
šeho bydlení s pohyblivou úrokovou sazbou 
od 2,5 % p.a.

Kontakt: 
Ing. Petr Brádler, ředitel pobočky Trutnov, 
Krakonošovo nám. 133, 
tel. 955 964 310
petr.bradler@unicreditgroup.cz 
www.unicreditbank.cz

Vážení spolupracovníci,

do rukou se vám dostává další číslo našeho firemního Journalu, 
které je svým zaměřením výjimečné. Společnost KASPER KOVO 
s.r.o. byla založena 4. června 1992 a letos je tedy za námi 
20 let historie. Je to historie téměř jedné generace, podařilo se 
nám skutečně od nuly, přes těžké začátky, vybudovat prospe-
rující firmu, která je dnes jedním z významných zaměstnava-
telů v trutnovském regionu. Jsme špičkou v oboru a žádaným 
partnerem těch nejnáročnějších zákazníků. Firma exportuje své 
výrobky do řady zemí a několika kontinentů. 
Jsem potěšen, že vás mohu právě nyní informovat o historicky 
nejlepších výsledcích, kterých KASPER KOVO dosahuje v této 
době. Měsíce květen a červen 2012 jsou ekonomicky nejúspěš-
nějšími v celé dvacetileté historii. Přestože perspektiva na evrop-
ském trhu, který je pro nás stále rozhodující, je s ohledem na 
riziko finanční krize nejistá, ujišťuji vás, že společnost je zdravá 
a připravená čelit těmto výzvám.
Děkuji všem současným i bývalým spolupracovníkům, KASPER 
KOVO v dnešní podobě je naším společným dílem. Věřím 
v úspěšný rozvoj firmy nejen v dalších dvaceti letech.

Ing. Rudolf Kasper, jednatel

Starosta Mgr. Ivan Adamec ocenil přínos společnosti KASPER KOVO pro město TrutnovJeden z hlavních účinkujících večera – houslový virtuos Jaroslav Svěcený



PERSonální změny
od února do května 2012 byl posílen tým 
KASPER KoVo o tyto nové spolupracovníky

Daniel Dadok
manipulační dělník

Kamil 
Krzystof Krok
brusič

miroslav
lukášek
obsluha vrtaček

Adrian Tadeusz 
Hajduk
strojní zámečník
– montáž

Ing. ondřej
Pfaff
technický asistent
výkonného ředitele

Jiří Kondos
strojní zámečník
– montáž

luděk Hlava
strojní zámečník
– svářeč

David malý
strojní zámečník
– svářeč

Jiří Fencl
manipulant

luboš Žďárský
manipulant 
– expedient

Václav 
Šlambor
obsluha ohraňovacího 
lisu

Daniel Včeliš
strojní zámečník
– montáž

Josef Kraus
obsluha vrtaček

lubomír
Borovský
strojní zámečník
– svářeč

Vladimír 
Burkoň
skladník

Jan Kabeš
obsluha ohraňovacího 
lisu
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nARozEní DěTí 

V březnu a dubnu 2012 byly rodiny zaměstnanců 
posíleny o následující přírůstky:

Březen 

• lukáš Pěkný, nar. 27. 3. 2012 
 (otec Petr Pěkný – svářeč – KASPER KOVO, 
 provozovna AQUA-STEEL)

Duben

• Jakub Urban, nar. 12. 4. 2012 
 (otec Jiří Urban, DiS. – projektant – KASPER CZ)

Vedení společnosti rodinám blahopřeje.

ŽIVoTní JUBIlEA

V březnu 2012 oslavili své životní jubileum 60 let  
zaměstnanci KASPER KOVO pan Václav Beran  
a pan Josef Kraus. V dubnu 2012 oslavil 50 let  
pan Jiří Pénzeš z provozovny AQUA-STEEL. 

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

V těchto měsících se dostává do plných ob-
rátek výroba historicky největšího výrobního 
projektu KASPER KOVO, kterým je mrazící 
systém FPF pro firmu JBT FoodTech Švédsko. 
Jedná se o první krok v procesu rozvoje spo-
lupráce s tímto největším zahraničním zákaz-
níkem KASPER KOVO. Základem je v prosin-
ci 2011 podepsaná dohoda o dalším rozvoji 
spolupráce, která si klade za cíl postupný 
převod výroby celého sortimentu lineárních 
mrazících systémů JBT v horizontu 2 - 3 let do 
KASPER KOVO.
Do našeho výrobního sortimentu tak budou 
postupně přibývat kompletně montované sys-
témy na mrazení potravin, které jsou určeny 
pro instalace na celém světě. Jedná se o řá-
dově 4 - 5 typů výrobků, přičemž nyní vyrá-
běný FPF Freezer je z nich největší. Aktuální 
zakázka FPF Freezer je pro servisní centrum 

McDonalds v Lionu ve Francii, systém je ur-
čen pro mrazení masa, jeho kapacita je 8 t 
masa za hodinu a KASPER KOVO dokončí 
jeho výrobu v říjnu 2012. V konstrukčním 
oddělení jsou již nyní v přípravě další mra-
zící systémy a s JBT jsou v jednání navazující 
zakázky FPF na konec roku 2012 a na rok 
2013.
Vedle lineárních mrazících systémů nabízí JBT 
FoodTech také spirální systémy, pro jejichž 
výrobu vznikne v prostorách AQUA-STEEL 
dceřiná společnost JBT Česká republika se 
sídlem v Trutnově (start provozu v 08/2012). 
Bude se jednat o výrobní a konstrukční orga-
nizaci, která bude zároveň zajišťovat servis 
a instalace mrazících systémů v rámci Evropy 
a přilehlých oblastí.
Ve vztahu k danému zákazníkovi to pro hol-
ding KASPER znamená značné navýšení roč-

ního obratu KASPER KOVO o 2 – 3 mil. EUR. 
Dále dojde k využití části prostor provozovny 
AQUA-STEEL, které si firma JBT Česká repub-
lika pronajala do roku 2015, a také k zajiš-
tění odběru zámořských obalů pro KASPER 
CZ, které budou pro všechny tyto projekty  
nezbytné.
V souvislosti s rozvojem spolupráce s JBT 
FoodTech investuje KASPER KOVO značné 
prostředky do vybavení pracovišť a v pří-
pravě je rozsáhlý investiční projekt areálu 
AQUA-STEEL. Protože právě prostory do 
budoucna obsazené JBT Česká republika 
dnes pro svou výrobu využívá KASPER CZ, je 
připravován projekt na výstavbu nové výrob-
ní haly a skladu řeziva ve stávajícím areálu 
s předběžným investičním nákladem 25 mil. 
Kč. Realizace této investice bude zahájena 
dle vývoje stavebního trhu v ČR a v Polsku.

V souvislosti se startem projektu FPF Freezer 
pro JBT zrealizovalo KASPER KOVO kom-
pletní reorganizaci prostoru nerezového pro-
vozu a montáže.
Zároveň proběhly značné investice do vy-
bavení nového pracoviště nejmodernějšími 
svářecími agregáty ESAB a novým čtyřmet-
rovým svářecím stolem. 
S ohledem na rozsah projektu FPF, konkrétně 
velikost jeho podsestav, bylo nutné změnit 
celou interní logistiku KASPER KOVO a za-

vést do provozu zcela nové manipulační 
prostředky, které umožňují lepší využití vý-
robních a manipulačních ploch (regálové 
vychystávací vozíky).
Výše uvedená opatření byla pro výrobu tak 
velkého projektu nezbytná a na jejich reali-
zaci se podílel celý tým mistrů a vedoucích 
provozů ve spolupráci s dělníky. Výše uve-
dená opatření představují investici řádově 
1,5 mil. Kč. 

Ing. Jakub Kasper

Rozvojové aktivity KASPER KOVO se nyní 
soustředí zejména na rozvoj spolupráce se 
stávajícími zákazníky. Snažíme se jim nabíd-
nout lepší a komplexnější výrobky a naplnit 
tak vytyčenou strategii rozvoje sortimentu 
o projekty s výrazně vyšší úrovní finalizace 
a vyšší přidanou hodnotou.
Do této skupiny patří zejména nové projekty 
s firmami Studer, Tornos, AGIE a JBT Food-
Tech. Projekty s JBT FoodTech jsou podrobně 

popsány v článku „Dynamický rozvoj spolu-
práce s JBT FoodTech Švédsko“.
S firmou Studer byly uvedeny do sériové vý-
roby nové typy kabin, jako je CT550 a nyní 
připravované S21 a S41, které budou do 
výroby nabíhat postupně v druhé polovině 
roku 2012.
Projekty pro TORNOS jsou velmi náročné 
zejména na konstrukční přípravu a následné 
vzorkování, jelikož se často jedná o zcela 

nové výrobky, které KASPER KOVO právě ve 
spolupráci s TORNOS vyvíjí. Z toho vyplývá 
zmíněná daleko větší časová náročnost a ře-
šení velkého spektra nových problémů. Takto 
vznikl nový výrobní program EvoDeco 10 
a 16, který je nyní již v plné sériové výrobě, 
a nové výrobky, jako je kabina ConceptXI 
a stroj SwissNano, pro které je charakteristic-
ký nový futuristický design Tornos.

Ing. Jakub Kasper

Dynamický rozvoj spolupráce 
s JBT FoodTech Švédsko

Investice 
do pracovišť 
v souvislosti s novými 
projekty JBT FoodTech 

Nové výrobky v sortimentu KASPER KOVO

JBT: Mrazák FPF v 3-sekčním provedení, KASPER KOVO vyrábí 2 x 8 sekcí, 
1 sekce s rozměry 4 x 3 x 3 m

Kompletace modulu mrazáku FPF

Vizualizace FPF Freezer



KASPER HolDInG KASPER KOVO – FOTOGALERIE4

Úpice, r. 1993 – Počáteční stav některých 
pracovišť byl velmi neuspokojivý 

č. 1 ›
KASPER KOVO s.r.o., r. 1994 až 1995 

– Naši pracovníci montují technologii tírny 
lnu v Radvanicích, kterou KASPER KOVO 

repasovalo
č. 2 »

Úpice, r. 1999 – Vývoj výroby vlastních  
filtračních kazet pro firmu H.E.T.

č. 3 ›
Úpice, r. 1999 – První velký projekt filtračního 

 zařízení pro firmu GEA Delbag
č. 4 »

V roce 2000 se společnost přestěhovala 
z Úpice do areálu v ul. Žitná 476 v Trutnově, 

kde jen za období posledních 10 let 
(2002 – 2012) realizovala investice 

v celkové výši  cca 270 mil. Kč.

KASPER KOVO s.r.o. – Trutnov, 
administrativní budova – objekty, r. 2000

č. 5 ›
- současný stav

č. 6 »

Skladování a manipulace, r. 2000
č. 7 ›

současný stav
č. 8 »

Výrobní haly – montáž, r. 2000
č. 9 ›

Realizace projektu FPF pro JBT 
FoodTech, červen 2012 

č. 10 »

Hala laseru, r. 2001
č. 11 »

současný stav
 č. 12 ›

KASPER KOVO s.r.o., r. 2003 – Diskuze 
nad generelem s architektem

č. 13 ›
… a jeho realizace (letecký snímek 

KASPER KOVO z roku 2011) 
č. 14 »
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KASPER KOVO – FOTOGALERIE 5

KASPER KOVO, r. 2003 – rekonstrukce  
střech a světlíků – stav před a po
« č. 15
‹ č. 16

Přístavba expedice a meziskladů, r. 2003 
« č. 17

stav po přístavbě 
‹ č. 18

Přístavba haly pro ohraňovnu nerez, r. 2006
« č. 19

stav po přístavbě
‹ č. 20

Výstavba soc. zařízení, r. 2007 
stav před a po rekonstrukci 
« č. 21
‹ č. 22

Rekonstrukce admin. budovy, r. 2008
vstupní hala
« č. 23 

interiér po rekonstrukci
‹ č. 24

Kancelář obchodu před rekonstrukcí
« č. 25

po rekonstrukci
‹ č. 26

Výstavba – východ – prášková lakovna 
« č. 27

výrobní technologie – prášková lakovna 
‹ č. 28
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Nový e-shop 
pro výrobky KASPER 
(www.kasper.cz)
V dubnu 2012 byly zprovozněny nové webové stránky 
pro výrobky KASPER, jejichž součástí je také propracova-
ný e-shop se zcela novou funkcí individuální konfigurace 
květináčů.
Nabídka tohoto e-shopu obsahuje stávající sortiment 
KASPER a také zcela nevídanou funkci pro individuální 
objednávky květináčů na míru. S ohledem na velkou po-
pularitu nerezových květináčů v individuálně řešených 
provedeních vycházíme tímto vstříc této skupině zákazní-
ků a jako jediný výrobce nabízíme možnost konfigurace 
květináče dle klientových představ. Stačí zadat základní 
rozměry, prvky provedení a e-shop sám provede kalkulaci 
požadovaného výrobku a následně zadá objednávku do 
KASPER KOVO.

Vedení společnosti

Zahradní gril VIGGO2 a nerezové květináče.

KASPER KOVO6

Zdeňka Albrechtová na svém pracovišti

Paní Zdeňka Albrechtová je mým blízkým 
spolupracovníkem celých 20 let historie 
KASPER KOVO s.r.o.
Společně jsme s firmou začínali „z ničeho“, 
prožívali období nedostatku zakázek, kdy 
jsme neviděli do dalšího týdne a za zády 
měli desítky zaměstnanců žádajících práci 
a plat. Doslova od prvního jednoduchého 
plánovacího výkazu posunula paní Albrech-
tová za tu dobu naši firmu v této oblasti na 
velmi vysokou úroveň plánování výroby, kte-
rá nám umožňuje realizovat flexibilně velký 
objem náročných zakázek. Je to dnes jedna 
z našich silných stránek, kterou hodnotí pozi-
tivně naši nároční zákazníci.
Paní Albrechtová byla po celých 20 let firmě 
KASPER KOVO i mně osobně velkou opo-
rou, velmi si jí vážím a na tomto místě bych jí 
rád za tuto spolupráci poděkoval.  

Ing. Rudolf Kasper 

Jste jedním z mála zaměstnanců 
KASPER KoVo, kteří pamatují zalo-
žení tohoto subjektu v roce 1992. Ve 
firmě tedy pracujete již 20 let. Co je 
důvodem takové věrnosti?
Jak bylo řečeno, byla jsem na začátku za-
ložení firmy a díky své pracovní pozici jsem 
byla úzce spojená se vším děním, které po-
sunulo firmu KASPER KOVO do dnešních 
rozměrů. 
Myslím, že pro mě osobně byla práce ve fir-
mě větším přínosem, než kdybych vystřídala 
jiná různá zaměstnání. Můžu zodpovědně 
říct, že žádný rok z těch uplynulých let nebyl 
pracovně stejný a vždy se bylo co nového 
učit, poznávat a realizovat. Práce to neby-
la vždy jednoduchá. Nároky firmy na nás 
zaměstnance vždy byly a stále jsou hodně 
vysoké, ale i právě proto dosáhla firma 
KASPER KOVO dnešní úrovně.
               
Již před rokem 1992 jste pracova-
la jako plánovač výroby ve strojí-
renském provozu bývalého Texle-
nu. můžete porovnat Vaši práci na 
pozici plánování výroby ve firmě 
KASPER KoVo a u předchozího za-
městnavatele?
To je úplně nesrovnatelné, v té době jsme 
ještě měli plán na rok a jednotlivá čtvrtletí 

dopředu vykrytý zakázkami i materiálem, 
s minimálními změnami během roku. Nyní 
máme sice také roční plán, pro stanovení 
ekonomických ukazatelů, ale měsíční plá-
nování je většinou o operativě a flexibilitě, 
snaze maximálně vyhovět požadavkům zá-
kazníků. Přitom musíme zvládat vzorkování 
stále nových výrobků, což je jeden z hlav-
ních důvodů úspěšnosti a stability firmy 
KASPER KOVO. 

V kterých oblastech vidíte největší 
změny z pozice plánovače výroby 
od roku 2000, kdy se firma přestě-
hovala z Úpice do areálu v Trutnově 
v Žitné ul.?
Když jsme se stěhovali z Úpice do Trutnova, 
tak jsem si naivně myslela, že už je to koneč-
ná podoba firmy, teď už pojedeme jen „roz-
jeté“ zakázky. Samozřejmě jsem se mýlila. 
Od roku 2000 začal obrovský posun firmy, 
hlavně díky novým investicím do CNC stro-
jů, lakovny, dovybavení svařoven moderními 
svářecími stoly, pomůckami apod.
Pozitivním přelomem bylo zpracování pravi-
del logistiky výrobního toku a jeho další zdo-
konalování, např. instalacemi regálových 
systémů, přepravních vozíků, vychystávacích 
prostorů a tím i znatelné zlepšení pořádku 
na pracovištích.
Je tady ještě namístě vyzdvihnout prozíra-
vost vedení firmy zavést včas (už v začát-
cích působení firmy) počítačový informační 
systém a jeho postupné síťové propojení 
na všechna oddělení firmy včetně stálého 
zdokonalování v průběhu dalších let. Jen 
pro představu, dle mých informací, v době 
zavádění už druhého informačního systému 
K2 měly některé srovnatelné firmy ještě na 
plánování a řízení výroby systém „papír-tuž-
ka“ nebo Excel aktualizovaný 1x týdně, což 
si vůbec nedovedu představit. Investici do  
informačního systému vidím stejně důležitou 
jako investici do nových technologií.

Žena na jedné z rozhodujících pozic 
ve výrobě, kde většina spolupra-
covníků jsou muži. Jak se Vám daří 
prosazovat požadavky a úkoly plá-
nování výroby, za které zodpovídá-
te? Plnění termínů zakázek je přece 
pro firmu jedním z nejdůležitějších 
ukazatelů.

Za ta uplynulá léta jsem ve výrobě spolu-
pracovala převážně s muži a myslím, že tuto 
spolupráci můžu hodnotit pozitivně. Víme 
všichni, že tlak na termíny a z toho vyplývají-
cí nároky na operativu jsou často hodně psy-
chicky náročné, ale naše spolupráce vždy 
vycházela ze vzájemného respektu a toho 
si velmi cením.
Chtěla bych tímto všem minulým i současným 
spolupracovníkům poděkovat, i když to ob-
čas nebyla a určitě ani v budoucnu nebude 
žádná „idyla“. Chtěla bych ještě zdůraznit, 
že největší prioritou ve firmě je „chtít se vzá-
jemně domluvit“, a to nejen ve výrobě, ale 
i s ostatními odděleními. Tímto také děkuji za 
dobrou spolupráci s prodejem, TPV a záso-
bováním. Kladné výsledky jsou v KASPER 
KOVO vždy jen při dobré týmové práci 
všech oddělení, to můžu svými zkušenostmi 
z uplynulých let jen potvrdit.
               
můžete nám prozradit, jak nejraději 
trávíte volný čas a relaxujete po tak 
náročné práci?
Mám ráda pohyb v přírodě v každém roč-
ním období, takže na jaře a v létě to je hlav-
ně cyklistika a pěší turistika, v zimě lyžování 
na běžkách i sjezdovkách. Velkým relaxem 
jsou pro mě nyní vnoučata, to si opravdu 
užívám.

Jak vidíte perspektivu KASPER 
KoVo v horizontu příštích 5 let?
Jak jinak než pozitivně, předpokládám ur-
čitě nárůst obratu a zisku, tak jako v letech 
minulých.
Bude se určitě investovat do nových CNC 
strojů i dalšího vybavení firmy. Dle mého 
názoru se část další nové výroby (o kte-
ré třeba ještě teď ani nevíme) přesune do  
AQUA-STEEL, kde se bude dál investovat  
a vylepšovat, tak jako to bylo v roce 2000  
s přesunem z Úpice do Žitné ul., kde bylo 
přece tolik prostoru… 
Do dalších let přeji vedení firmy KASPER 
KOVO i nám všem její úspěšné pokračování.

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
Vám i celé Vaší rodině pevné zdraví 
a i nadále hodně pracovní vitality.

Redakce

Zdeňka Albrechtová / žena na jedné 
z rozhodujících pozic v KASPER KOVO s.r.o.



KASPER KOVO

Potenciál do budoucna 
Dodávky pro kolejová vozidla

V brusírně nerezových výrobků již 
pracujete od roku 2001 – tedy přes 
deset let. Jak se na Vašem pracovišti 
a Vám osobně daří zvládat vysokou 
zákaznickou náročnost této finální 
technologické úpravy povrchu ne-
rezových výrobků, která výrazně 
ovlivňuje výslednou kvalitu a odbyt 
těchto výrobků?

Jako u většiny technologických operací ne-
rozhoduje o konečném výsledku jen zkuše-
nost a zručnost dělníka na konkrétní operaci 
– např. brusiče, svářeče atp. Kovovýroba, 
jakož i většina dalších pracovních činností, 
je především kolektivní proces, a proto se 
na konečném výsledku podílejí i pracovníci 
dalších úseků – počínaje obchodem, TPV, 
nákupem, řízením výroby, kontrolou a pra-
covníky expedice konče. Pokud zejména 
pracovníci všech předvýrobních úseků neod-
vedou při přípravě výroby řádně svůj podíl 
úkolů, projeví se při vlastní realizaci výrobků 
vážné problémy. Samozřejmě se snažíme 
tyto situace společně i na našem pracovišti 
řešit – nemělo by se však jednat o běžný, 
opakovaný postup. Vedle negativních dopa-
dů na realizační termíny a kvalitu podobný 
postup zhoršuje pracovní atmosféru i uspo-
kojení z práce.

V poslední době lze sledovat, že do-
šla řada i na Vaše pracoviště při sys-
tematickém zlepšování pracovních 
podmínek. Co k tomu lze pozname-
nat?
Pracovnímu prostředí je věnována ze strany 
vedení trvalá pozornost. Úroveň pracovišť 
se za uplynulých 20 let výrazně zlepšila. 
Byly také vybudovány moderní šatny se 

sociálními zařízeními, zlepšeno vytápění 
a osvětlení. Na našem pracovišti byl např. 
nedávnou úpravou stropní konstrukce uvol-
něn přístup denního světla, což přispělo ke 
snížení únavy zraku i k usnadnění vizuální 
kontroly kvality broušených ploch. V létě 
2012 dojde k realizaci záměrů na snížení 
prašnosti. Na základě vyřešeného raciona-
lizačního úkolu rozhodlo vedení společnos-
ti o realizaci odsávání pracovišť brusičů.  
Investice ve výši 1,3 mil. Kč se jistě vrátí ve sní- 
žení nemocnosti a spokojenosti pracovníků.

Co přejete sobě, spolupracovníkům 
a firmě k současnému výročí 20-ti 
let?
Sobě přeji  dobré zdraví, dostatek vhodných 
zakázek, pracovní pohodu, dobrý pracovní 
kolektiv a samozřejmě i dobrý výdělek. 
Spolupracovníkům přeji zdraví, rodinnou 
a pracovní pohodu, úspěšné zvládání pra-
covních úkolů a rovněž dobré výdělky. 
Firmě přeji trvalý všestranný rozvoj, vzájem-
né porozumění a stabilní, dobré a spokoje-
né zákazníky. 

Děkuji Vám za rozhovor a přeji 
i v dalších letech mnoho osobních 
a pracovních úspěchů. 

Redakce

Novým směrem rozvoje sortimentu jsou nové 
projekty pro kolejová vozidla, kde KASPER 
KOVO jedná o spolupráci se všemi hlavními 
výrobci kolejových vozidel v Evropě. Prvním 
reálným projektem se startem výroby v červnu 
2012 je výroba šasi klimatizačních jednotek 
vlaků pro firmu Faiveley. Zároveň jsou vede-
na obchodní jednání o dalších projektech 
v podobném sortimentu Faiveley, které bu-

dou spuštěny po úspěšném zvládnutí sériové 
výroby aktuálních projektů. Firma Faiveley 
je dodavatelem všech hlavních výrobců ko-
lejových vozidel, jako je Siemens, Stadler, 
Bombardier aj.
Abychom mohli realizovat zakázky pro vý-
robu kolejových vozidel, rozhodlo vedení 
společnosti certifikovat KASPER KOVO s.r.o. 
podle normy ČSN EN 15 085 - 2 - certifi-

kační úroveň CL 1 - pro výrobu kolejových 
vozidel. Po náročné přípravě firma tento cer-
tifikát získala v dubnu 2012.
Všechny tyto projekty nás posouvají dál 
v naplňování strategie KASPER KOVO a vý- 
še jmenované zakázky představují navýšení 
ročního obratu v rozsahu 2 – 3 mil. EUR.

Ing. Jakub Kasper

KASPER KOVO představuje:
Martin Häckel, nar. 1976, bytem Trutnov,
brusič nerezu KASPER KOVO s.r.o. 

 Vlak Flirt Stadler SSB s klimatizačními jednotkami Faiveley, zdroj: Stadlerrail.com

Martin Häckel kontroluje výrobek po broušení

Ve dnech 21. – 22. 3. 2012 proběhl ve společnosti KASPER 
KOVO s.r.o. reaudit integrovaného systému řízení kvality. 
Předmětem bylo přezkoumání souladu fungování systému 
řízení v naší společnosti s normami v oblastech kvality dle 
ČSN EN ISO 9001:2009, životního prostředí dle ČSN EN 
ISO 14001:2005 a bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 
18001:2008.
Reaudit byl proveden společností CQS Praha, která certi-
fikuje každoročně desítky významných evropských firem 
a má v této oblasti dlouholeté zkušenosti. 
Firma KASPER KOVO reaudit absolvovala úspěšně a obhá-
jila tak výše uvedené certifikáty na další 3 roky.
Auditoři konstatovali, že KASPER KOVO patří mezi první 
desítku TOP firem v portfoliu CQS, které mají ve všech ob-
lastech kvality stále se zvyšující úroveň a progresivní trend. 
Děkujeme společnosti CQS za cenné náměty a doporučení 
na další zlepšování, která jistě v konečném důsledku pove-
dou k pozitivním dopadům na naše zákazníky. 

Ing. Pavel Waněk 

Informace 
z oblasti integrovaného 
systému řízení kvality
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PERSonální změny
V březnu až květnu 2012 byl posílen tým 
KASPER Cz o tyto nové spolupracovníky:

Ing. Grzegorz
Tomasz Jalowiecki 
projektant

Ing. Radoslaw Reder
obchodní zástupce – technická 
podpora prodeje

Dietmar Salwender
dělník dřevovýroby

David Silvar
dělník dřevovýroby

Jan Horáček
dělník dřevovýroby

Patrik mazáč
dělník dřevovýroby

Společnosti KASPER CZ a KASPER POLSKA se zúčastnily 
veletrhů Budma Poznaň, Sibex Sosnoviec, Dřevostavby 
2012 Praha a IBF 2012 Brno. Na všech veletrzích jsme 
zaznamenali rostoucí zájem o dřevostavby a tedy i naše 
produkty. Účast na veletrzích hodnotím jako přínosnou 
z pohledu získávání zakázek a posilování dobrého jmé-
na firmy na trzích a také z pohledu dobré příležitosti  
k setkání s dodavateli a klienty. 

Ing. David Kasper

Výstavy a veletrhy 
2012 

Na přelomu měsíce dubna 2012 byly uvedeny do pro-
vozu nové webové stránky firem KASPER CZ a KASPER 
POLSKA. Stránky mají nejen nový design, ale také no-
vou strukturu a rozvržení, jež korespondují s nejnovějšími 
trendy. Oba weby jsou průběžně optimalizovány pro 
vyhledávače s využitím facebookového profilu a podpůr-
ného blogu. V současné době je připravován nový web 
KASPER KOVO AQUA-STEEL a následovat bude i web 
KASPER KOVO. Všechny webové stránky budou kopíro-
vat schválenou strategii a design.

Vedení společnosti

KASPER POLSKA 
má nové webové stránky

Strategie a priority 
na polském trhu 

KASPER CZ připravil pro odborníky seminář  

Provozovna AQUA-STEEL 
se postupně mění

Firma KASPER CZ poprvé ve své historii pořádala od-
borný seminář. Cílem bylo upozornit na aktuální trendy 
ve výrobě dřevěných střešních konstrukcí se styčníkovou 
deskou, střešních vazníků, atypických dřevěných kon-
strukcí a dřevostaveb. Akce, která se příhodně uskuteč-
nila ve společenském centru UFFO – stavbě roku 2011, 
se zúčastnilo téměř 70 odborníků z řad projektantů, 
zástupců stavebních firem, investorů. Účastníci byli 
z pražského regionu a Královéhradeckého kraje. Kro-
mě přednášek byla součástí semináře také exkurze do 
výrobního závodu KASPER CZ. 
Akce byla první, ale ne poslední. Společnost má totiž 
zájem akce opakovat a vytvořit z nich tradici. Chce 
sdružovat firmy a projektanty, které tato problematika 
zajímá, chce nabízet prostor pro vzájemnou konzultaci, 
předávání si zkušeností a prezentaci novinek v tomto 
oboru.

Redakce

Byla schválena strategie pro spo-
lečný postup na českém a polském 
trhu. Hlavní snahou je obsáhnout 
v co nejkratším časovém horizontu 
celý česko-polský trh a stát se na 
něm vedoucím a komplexním doda-
vatelem dřevěných konstrukcí. Spo-
lečným úsilím se daří realizovat užší 
spolupráci obou firem a synergii na 

společném trhu. Mimo jiné jsou or-
ganizovány společné obchodně-vý-
robní porady, jeden z polských pro-
jektantů je nyní součástí projekčního 
týmu KASPER CZ, byl přijat obchod-
ní zástupce pro oblast Wroclaw  
a Zielona Góra.

Ing. David Kasper

PERSonální změny
od února do května 2012 byl posílen tým 
KASPER KoVo provozovna AQUA-STEEl  
o tyto nové spolupracovníky:

Ing. Jiří Brož                                              
vedoucí obchodu
AQUA-STEEL

Jana Holovinová
dělník údržby

Foto z montáže panelů v provozovně AQUA-STEEL

Ing. Zbyněk Šrůtek při prezentaci technologických možností KASPER CZ

Už při převzetí areálu Dukly bylo 
jasné, že tento dozná určitých změn. 
Část z nich již proběhla a týkala se 
především přeskupení technologií 
uvnitř výrobních prostor. Například 
spojení řezáren a skladů hutního 
materiálu pro potřeby výrob jak 
v KASPER KOVO, tak v provozovně 
AQUA-STEEL, přemístění obrobny, 
přeorganizování výroby vzducho-
jemů – to všechno byly úkoly, které 
se musely zvládnout během března 
a dubna tohoto roku, za plného pro-
vozu a vlastními silami.
Některé z těchto přesunů souvisejí 
s podepsaným kontraktem se švéd-
skou firmou JBT FoodTech. Tato fir-
ma by měla již v létě 2012 zahájit 
montáž svých výrobků v provizorních 
prostorách uvnitř výrobních hal pro-
vozovny AQUA-STEEL. To s sebou 

nese některé stavební úpravy, které 
proběhly do června 2012. Cílovým 
místem pro firmu JBT FoodTech je 
však hala bývalého skladu materiálu. 
Tento objekt bude nejdříve upraven 
tak, aby vyhověl dnešním požadav-
kům na spotřebu energií. Tato akce 
je připravována v souladu s dotač-
ním programem EU a její ukončení 
je plánováno do konce roku 2012. 
Také tyto práce budou probíhat za 
plného výrobního provozu. Jsou smě-
rovány tak, aby výroba mohla v této 
hale začít v dubnu roku 2013. S tím 
také souvisí příprava a předání kan-
celářských prostor v budově bývalé 
konstrukce.
Jak je patrné, nudit se v provozovně 
AQUA-STEEL nebudeme. Ale bylo 
tomu někdy jinak?

Ing. Ladislav Malý


