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KASPER HOLDING

KASPER DESIGN

Holding KASPER podporuje
kvalitní kulturu v Trutnově
– nová firma v holdingu

SLOVO JEDNATELE
Vážení spolupracovníci,
v předvánočních dnech se vám dostává do rukou další
číslo našeho firemního Journalu. Těší mne, že jeho obsahem zdaleka není jen strohé hodnocení zakázek a ekonomiky firmy. Řada příspěvků přibližuje pestrou činnost
holdingu i jejich zaměstnanců v oblasti kultury, sportu,
charity a dalších zájmových činností. To jsou věci, které
nám činí radost a zároveň pomáhají jiným. Jsou vyjádřením filozofie našeho holdingu, je správné, že na ně
nacházíme energii a čas, přestože většinu roku musíme
tvrdě pracovat, abychom potvrzovali své postavení na
trhu a své ekonomické výsledky.
Za dobrou spolupráci v roce 2012 vám upřímně děkuji
a přeji vám všem a vašim blízkým klidné, krásné vánoční svátky a dobrý start do nového roku 2013.

PARTNERSTVÍ S UFFO TRUTNOV
Náš holding byl prvním partnerem, se kterým se UFFO dohodlo na spolupráci ještě
před zahájením provozu v roce 2010. I pro
sezonu 2012/2013 byla uzavřena smlouva
o partnerství, na základě které je KASPER
jedním z jeho třech hlavních partnerů.
Naši zaměstnanci mají možnost využívat
rezervovaná sedadla na divadelní sezonu,
v mimořádné nabídce jsou také vstupenky
na různé koncerty a další akce. Tato možnost je našimi zaměstnanci vítána a zájem
je velký.
FESTIVAL VÁŽNÉ HUDBY
TRUTNOVSKÝ PODZIM
KASPER je nejvěrnějším sponzorem tohoto
festivalu, který holding podporuje již 20 let.
V letošním roce jsme byli sponzorem zahajovacího koncertu Trutnovského podzimu 2012, který se uskutečnil 2. října 2012
v UFFU a vyprodanému sálu zahrála Česká
komorní filharmonie.

Cílem tohoto partnerství je zpřístupnit ještě
kvalitnější kulturu pro Trutnov – první významnou výstavou, kterou KASPER podporoval,
byla výstava sochaře OTTO GUTTFREUNDA,
rodáka ze Dvora Králové nad Labem, který
je nejuznávanějším kubistickým sochařem
a jeho věhlas daleko přesahuje hranice
České republiky. Významnou část expozice
zapůjčila ze svých sbírek mecenáška Meda
Mládková.
Ing. Rudolf Kasper

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Galerie města Trutnova pořádá dlouhodobě celou řadu velmi kvalitních výstav umění
– výtvarného, fotografického atd. Zřizovatelem Galerie je město Trutnov a od roku 2012
se holding KASPER stal jejím prvním generálním partnerem.

Záběr z tiskové konference svolané
k sponzorství KASPER

Stručná informace o výsledcích holdingu
KASPER za leden – říjen 2012
Všechny firmy jsou v letošním roce poznamenány nejistotou na trzích – zejména na
KASPER CZ dopadá recese českého stavebnictví velmi tvrdě, takže společnost neplní
letošní plán a není ani předpoklad splnění
roku 2012.

Pomalejší rozjezd, než očekával plán, měla
také provozovna AQUA-STEEL, kde se však
knihy objednávek ve druhém pololetí plní
a očekáváme postupné zvyšování výkonu
ekonomiky. Nejlépe ze skupiny si za prvních deset měsíců roku 2012 vede provoz

KASPER KOVO, Žitná ul., který dosáhl historicky nejlepších ekonomických výsledků a je
předpoklad, že tyto udrží i za celý letošní
rok. O dosažených výsledcích roku 2012
budete informováni v dalším čísle Journalu.
Ing. Rudolf Kasper

Rozhovor se starostou
SPOLEČNOSTI TYPU KASPER
JSOU PRO MĚSTO POŽEHNÁNÍM

Ing. Rudolf Kasper, jednatel

Mimopracovní
aktivity holdingu
KASPER
KASPER KOVO s.r.o. je jedním ze sponzorů trutnovského basketbalu – ligových týmů žen i mužů. I pro letošní
sezonu 2012/2013 má společnost pro své zaměstnance k dispozici čestné přenosné vstupenky na všechny
zápasy družstva BK KARA TRUTNOV.
Firma rovněž v rámci oslav 20. výročí založení společnosti umožnila svým zaměstnancům účast na koncertu zpěváka STINGA, který se konal dne 25. 6. 2012
v pražské O2 areně. STING zde představil své největší
hity v rámci oslav 25. výročí sólové kariéry. Koncertu
v klubovém patře spolu s cateringem se zcela zdarma
v pronajatém partyboxu zúčastnilo 62 zaměstnanců
holdingu KASPER.
Kromě výše uvedeného se již celkem 33 kulturních
a sportovních akcí v klubovém patře pražské O2 areny
v letošním roce zúčastnilo 90 zaměstnanců holdingu
spolu s jejich rodinnými příslušníky. Někteří z nich obdrželi vstupenky s cateringem již na více akcí, a využili tak
tento zaměstnanecký benefit opakovaně.
Mgr. Bc. Dagmar Papíková
Helena Kadaníková

Rozhovor se starostou města Trutnova Ivanem Adamcem o podnikatelském prostředí
a vzájemné spolupráci.
Jaký je vztah holdingu Kasper
a města?
Pro každé město jsou společnosti typu
Kasper požehnáním. Je to rodinná společnost se vztahem k městu a práci dává stovkám lidí, přitom od města žádné zakázky
nedostává. Existuje malá pravděpodobnost,
že by se společnost kvůli zisku přestěhovala
jinam, jen aby si zmenšila výrobní náklady.
I proto ji považuji za jakési rodinné stříbro
našeho regionu. Je samozřejmé, že za této
situace se město snaží takový vztah podporovat a hýčkat, jak je to jen možné.
V čem tato podpora spočívá?
Hlavně ve vytváření podmínek pro podnikání. Město může zajistit spoustu služeb, které
usnadňují podnikatelům život nebo můžeme
nabídnout nové prostory či pozemky, pokud
se společnost potřebuje rozšiřovat. Díky zkušenostem můžeme i pomoct v případě zájmu
společností o čerpání některých dotací. Na
krajské úrovni pak můžeme lobovat za zlepšení dopravní infrastruktury, aby měly podniky lepší napojení ve směru na Prahu atd.
Co říkáte na rozvoj holdingu Kasper
v posledních letech?
Je to příjemné překvapení. Ukazuje se, že
pokud má společnost schopného manažera
a spolehlivé, obětavé zaměstnance, dokáže

V letošním roce byla z podnětu KASPER
KOVO založena nová společnost KASPER
DESIGN s.r.o. Cílem tohoto kroku je vytvořit
podmínky pro masivnější vstup na tuzemský
i zahraniční trh s našimi nerezovými výrobky
pro exteriér a interiér.
Jednatelkou a výkonnou ředitelkou je od
7. 9. 2012 Ing. Radka Kasperová, která je
rovněž společníkem. Majoritu ve firmě má
KASPER KOVO s.r.o. Firma sídlí v areálu
provozovny AQUA-STEEL v Elektrárenské
ulici.
Jaké jsou vaše první cíle na pozici
jednatele KASPER DESIGN?
Naším cílem pro rok 2013 je rozvoj marketingových a obchodních aktivit směrujících
k podpoře prodeje stávajících produktů
KASPER, tedy zahradních grilů, květináčů
a poštovních schránek. Kromě přípravy
kvalitní marketingové kampaně na příští rok
nás čeká vytvoření stabilní partnerské sítě
prodejců. V neposlední řadě je nyní naším
úkolem navazování kontaktů s architekty, developery, zahradními a designovými studii,
se kterými chceme do budoucna spolupracovat na jejich projektech.
Jak chcete využít své zkušenosti
z předchozích obchodních pozic?
Když jsem se ucházela v roce 2003 o místo
v obchodním oddělení, měla jsem v předkládaném životopisu uvedeno, že jsem flexibilní, komunikativní a že se ráda učím novým

Holding Kasper je tradičním mecenášem trutnovské kultury a sportu.
Jak tato spolupráce funguje?

Mecenášství je do jisté míry projevem civilizovanosti, a to vypovídá mnoho o prestiži
společnosti. Je skvělé, že se pan Kasper
rozhodl spojit své jméno s těmito aktivitami,
protože město pak může investovat víc prostředků do obecně prospěšných projektů
a na druhé straně díky tomu významně roste
kvalita kultury i sportu v Trutnově.
Redakce

ING. RADKA KASPEROVÁ

věcem. Rychle jsem zjistila, že výše uvedené
vlastnosti jsou pouhým předpokladem dobré obchodní práce. Za těch pár let jsem se
naučila, že obchod je tvrdá práce vyžadující trpělivost a vytrvalost. Za hlavní úspěch
obchodní práce nepovažuji jen podepsané
smlouvy a dobrá čísla. Cennější je, že se k
nám zákazník rád vrátí nebo předá referenci svým partnerům či známým. Své úsilí budu
směrovat k tomu, aby si společnost KASPER
DESIGN mezi svými zákazníky a partnery vybudovala dobré jméno. Alespoň z
části tak dobré jako mají nyní u těch svých
KASPER KOVO a KASPER CZ.
Kde byste ráda viděla firmu KASPER
DESIGN za 10 let?
Byla bych ráda, abychom během několika
příštích let vybudovali ze značky KASPER

Vzdělání
VŠE, Fakulta podnikohospodářská
v Praze, obor Podniková ekonomika
a management
Praxe
Od roku 2001 do roku 2009 působila v telekomunikační společnosti GTS
Czech (dříve GTS Novera)
Ve společnosti začínala již při studiích
na VŠ na brigádnické pozici v oddělení marketingu. Po dvou letech praxe
nastoupila na pozici obchodního reprezentanta v Praze. Po ukončení studií
zastávala pozici regionálního manažera pro východní Čechy na pobočce
v Hradci Králové.

Pan Folc byl zaměstnán v KASPER KOVO
od r. 1995 na pracovišti montáž. Do starobního důchodu odešel v roce 2000.
V naší firmě pracovala na několika pozicích
v letech 1998 – 2006 i jeho manželka Ludmila Folcová. Oba manželé patřili mezi nejspolehlivější pracovníky.
Pan Folc oslavil v říjnu sedmdesáté narozeniny v plné kondici a na montáži v KASPER
KOVO, kde vypomáhal řešit složitou termínovou situaci ve výrobě filtračních zařízení.

Jak dnes, s několikaletým odstupem, hodnotíte léta strávená
v KASPER KOVO?
Před nástupem do firmy KASPER KOVO
jsem 23 let pracoval v závodě Strojtex (nyní
EKVITA) v Poříčí, kam jsem dojížděl 23 let
z Úpice. Dojíždění jsem měl už za ta léta
dost. Poté, co se mi naskytla možnost pracovat ve firmě KASPER KOVO v Úpici (Pálence), změnil jsem zaměstnání.
Začátky byly všelijaké, dělali jsme, co se
dalo (obraceče na len za traktor, výtahy na

V současné době pracuje v holdingu na plný pracovní
úvazek 13 Poláků, kteří mají trvalé bydliště v blízkosti
státní hranice. Jejich počet postupně narůstá, po zaškolení zvládají velmi dobře své úkoly a jsou přínosem pro
holding KASPER.
Pana Andrzeje Slawomira Talara, který pracuje
v KASPER KOVO 5 let, nyní na svařovně nerezu, jsme
se zeptali:
Proč činí polští pracovníci rozhodnutí pracovat
v trutnovské firmě?
Trutnov a firma KASPER KOVO je pouze 16 km od Lubawky, a když jsme nyní v Evropské unii, dojíždění za prací
do České republiky není žádný problém, nejsou potřeba
žádná povolení.
Jak jste ve firmě KASPER KOVO spokojen?
Zatím jsou peníze, které dostávám v KASPER KOVO,
o něco vyšší než v jiných firmách v našem okolí. Firma
je stabilní a po celou dobu své práce ve firmě dostávám
výplatu pravidelně.
Umožňuje vám váš zaměstnavatel zvyšovat
vaši odbornou kvalifikaci?
I v době krize si firma uměla dobře poradit. Pořádala
různá školení a kurzy, kterých jsem se také já měl možnost zúčastnit a jsou pro mne přínosem v mé práci.
Děkujeme vám za rozhovor
Redakce

Od 2009 do 2012
mateřská dovolená
Vdaná (manžel Ing. Jakub Kasper)
Syn Jakub

Čilý sedmdesátník Jiří

Nedávno jste slavil sedmdesátku.
Na svůj věk jste velmi aktivní. Jak
se vám daří udržet v takové kondici?
Co mám říct o tělesné kondici? Už jako
žák jsem cvičil na první spartakiádě v roce
1955 a ještě na dalších 4 spartakiádách.
Sport mne držel po celá léta. Jako cvičitel
ZRTV jsem cvičil kluky ve sportovní gymnastice a cvičil muže, hrál volejbal, provozoval
pěší turistiku a mnoho dalších aktivit. Teď už
jen turistika a zahrádka jako koníček číslo
jedna.
i z krize vyjít silnější. Holding Kasper na mě
právě takovým dojmem působí. Měl jsem
možnost navštívit závod a podmínky i atmosféra na pracovišti na mě působily velmi pozitivně. To svědčí o soudržnosti také uvnitř
firmy. Je zkrátka vidět, že firma je řízena s určitou vizí a tu se daří naplňovat.

všeobecně známý brand v oblasti designu,
a to nejen v České republice. Naším střednědobým cílem je rozšířit naše produktové
portfolio o další výrobky s využitím v interiérech a exteriérech staveb a zároveň zapracovat na postupné expanzi na zahraniční
trhy, kde vidíme velký potenciál.
Děkujeme vám za rozhovor
Redakce

POLŠTÍ PRACOVNÍCI
VE FIRMÁCH KASPER

Folc
Polští pracovníci: zleva A. Talar, G. Mincer,
A. Hajduk při montáži sestav JBT

STING PŘIPOMNĚL
PRAZE SVÉ NEJVĚTŠÍ
HITY
STING přilákal na své vystoupení v O2 areně třináct
tisíc diváků a nabídl fanouškům dvě desítky skladeb jak
ze své sólové kariéry, tak z dřívějšího působení v kapele
The Police.
materiál pro pokrývače, Tírnu lnu v Radvanicích). V roce 1996 došlo ke spolupráci
s německou firmou HET na výrobu filtračních
komor. Nebyli jsme na takovou práci zařízení a později jsme začali pracovat s nerezem,
se kterým jsme neměli zkušenosti ani nářadí
na sváření a broušení. V té době byla práce
pro firmu HET hlavní náplní firmy KASPER
KOVO.
Změnila se firma od vašeho
odchodu do důchodu?
Na konci roku 2000 jsem odešel do důchodu právě v době, kdy se firma přemístila
z Úpice do bývalého závodu DST do Trutnova – Poříčí. Byla to nejdůležitější možnost
pro rozšíření výrobního programu. To, co se

dělá v dnešní době, by v Úpici nebylo možné vůbec uskutečnit. Zvýšila se výroba, je
zde nové strojní vybavení a hlavně se zlepšilo pracovní prostředí.
Přesto, že jsem v důchodu, rád se vracím pomoci se splněním termínů zakázek a rád se
setkávám s mnoha spolupracovníky, se kterými jsem v minulosti spolupracoval.
Přeji firmě KASPER KOVO v této nelehké
době, kdy se náplň práce pro tolik zaměstnanců nelehce shání, hodně úspěchů do
dalších let.
Děkujeme vám, přejeme ještě dlouhá léta
pevného zdraví a pozdrav vyřiďte také
manželce.
Redakce

zdroj: www.tyden.cz
Foto z koncertu Stinga 25. 6. 2012, kterého se
zúčastnili i zaměstnanci holdingu KASPER
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KASPER KOVO

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
Od června 2012 byl tým KASPER KOVO
posílen o tyto nové spolupracovníky:

Bc. Petr Hampel
strojní zámečník
– svářeč

Ondřej Vik

obsluha vysekávačky

Martin Huňat
strojní zámečník
– svářeč

obsluha vysekávačky

strojní zámečník
– montáž

obsluha laseru

Po ukončení prvního velkého finálního projektu mrazícího zařízení FPF Freezer rozvíjí
KASPER KOVO dál spolupráci s JBT FoodTech do dalších produktových řad.
První linka mrazícího zařízení FPF (Flat Product Freezer) byla v říjnu 2012 dokončena

a nainstalována v potravinářském centru ve
Francii. O dalších zakázkách jsou vedena
jednání s předpokládanými termíny realizace v 1. a 2. čtvrtletí 2013. FPF je velmi
komplexní zařízení, které zákazníci JBT objednávají ve specifických úpravách, a jejich
výroba probíhá dle jednotlivých projektů.
Zkušenosti z tohoto projektu jsou pro všechny zúčastněné velmi cenné pro navazující
zakázky.
V prosinci 2012 bude zahájena výroba
dalšího typu mrazícího zařízení ADVANTEC.
Jedná se o standardizovaný výrobek, který je na rozdíl od FPF vyráběn v sériích
v jednotném technickém provedení. Rozsah
dodávky bude obdobný – KASPER KOVO
dodá kompletně funkční zařízení včetně finální montáže a elektroinstalace.
Prvním krokem bude výroba vzorku a jeho
schválení v únoru 2013. Následně bude

Výstava v Úpici
Ing. Jan Křen
konstruktér

Roman Landa
manipulant

Petr Hanyš
konstruktér

André Vlasák
strojní zámečník
– montáž

Jaroslav Zink
strojní zámečník
– svářeč

Marian Kuhn
strojní zámečník
– montáž

Miloš Petržela
strojní zámečník
– svářeč

Pavel Smyček
strojní zámečník
– svářeč

Otakar Bartoš
strojní zámečník
– montáž

Tomáš Csicso
strojní zámečník

Marian Vágner
strojní zámečník
– svářeč

Ing. Radka
Kasperová

jednatelka
KASPER DESIGN s.r.o

Ing. et Ing.
Michal Vlček

technický asistent
výkonného ředitele

Pavel Schmidt
strojní zámečník
– svářeč

Lenka Žďárská
referent nákupu

Marek Jirucha

obsluha ohraňovacího
lisu
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Spolupráce s JBT FoodTech Švédsko

Miroslav Valný

Michal Hanousek Tomáš Zedník

KASPER KOVO, KASPER CZ

Jan Stára: Nedá se přesně říct, jak dlouho se věnuji fotografování jako takovému.
Již od dětství jsem pokukoval po fotoaparátech a rád fotil rodinným fotoaparátem, ale
až ve dvaceti letech jsem začal fotit starou
Praktikou na černobílý kinofilm. Po relativním
snížení cen digitálních zrcadlovek jsem koncem roku 2007 zakoupil digitální zrcadlovku a s tou pracuji dodnes. Skloubit koníčka
s prací není vždy jednoduché. Chtěl bych
trávit více času fotografováním, jako každý,
kdo má fotografování rád. Pro letošní rok
jsem se vydal do Albánie, ze které jsou i fotografie v prostorách firmy.

Vladimír Řezníček: Fotografuji asi od
dvanácti let, ale s téměř desetiletou pauzou.
V roce 2005 jsem se tomuto koníčku začal
věnovat trochu víc a rozšířil fotovýbavu.
Časově je to zhruba stejně náročné jako
muzika. Někdy bylo těžké najít rovnováhu,
a proto jsem focení poodsunul zejména na
čas dovolených.
Pane Řezníčku, v úpickém muzeu
jste již vystavoval, mohl byste nám
k tomu něco říci?
V úpickém muzeu jsme uspořádali už třetí
výstavu. První, s názvem Štětcem a světlem,
v roce 2005, společně s Radimem Fryčkou,
který zde představil svoje obrazy. Druhou
výstavu, Mlčenlivá svědectví, jsme o čtyři
roky déle připravili opět společně s kolegy

Pane Stáro, v interiéru TPV i v dalších prostorách firmy jsou vystaveny některé vaše fotografie.
Musíte mít dobrý pocit, když se
díváte na své dílo a tuto možnost
mají i všichni vaši spolupracovníci.
Jak jste fotografie, které zde prezentujete, volil?
Ano, je to příjemné a milé, jsem rád, že se
fotografie líbí. Fotografie jsem volil tak, aby
byly právě z mé aktuální cesty, tedy cesty
na motocyklu po Albánii. Hory severní Albánie jsou divoké a dosud „moderním turistou”
v zásadě nedotčené a o toto jsem se chtěl
s lidmi podělit.
A vy, pane Řezníčku?
Většina fotografií, které můžete v prostorách
firmy vidět, je z Lanzarote. Je to krajina, která ostře kontrastuje s tou naší – téměř žádné
stromy, ale vyprahlá lávová pole a sopky na
každém kroku. Nádherný kus přírody, který rozhodně stojí za povšimnutí. Můj výběr
chtěl tenhle kousíček země připomenout.
Děkujeme vám za rozhovor

Nové investice

Redakce

ODSÁVÁNÍ – BRUSÍRNA NEREZ
V srpnu 2012 byla na pracovišti brusírna
nerez realizována investice ve výši 1,1 mil.
Kč, jejímž cílem je zlepšit pracovní prostředí a chránit zdraví našich zaměstnanců.
Kvalitní odsávání od firmy Nederman řešil
tým P. Rieger, Z. Kádrle, M. Häckel jako
racionalizační úkol. Po realizaci odsávání
se výrazně snížila prašnost na pracovišti
a zlepšila se manipulace s dílci.

Michal Kučera
strojní zámečník
– svářeč

Ing. Rudolf Kasper

VYSEKÁVACÍ CENTRUM TRUMPF
S cílem optimalizovat výrobu plechových
dílců a také v souvislosti s náběhem výrobních programů pro kolejová vozidla
(Faiveley, Stadler) byl v srpnu 2012 uveden do provozu vysekávací stroj TRUMPF
TruPunch 5000. Jedná se o špičkové zařízení v hodnotě 12,5 mil. Kč, které zvýší

konkurenceschopnost KASPER KOVO zejména při zpracování tenkých nerezových
a hliníkových plechů. Výrobní pracoviště
bylo zřízeno v bývalém skladu hutního materiálu, který byl kompletně zrekonstruován
firmou BAK a.s. Trutnov (červenec – srpen
2012). Celková výše investice tak činí téměř 15 mil. Kč

NAROZENÍ DĚTÍ
Dne 10. 10. 2012 se narodil Vojtěch Steidler
(otec Karel Steidler – svářeč – KASPER KOVO)
Dne 16. 11. 2012 se narodil Jan Veselý
(otec Jan Veselý – svářeč a obsluha
ohraňovacího lisu – KASPER KOVO)
Vedení společnosti rodinám zaměstnanců blahopřeje.

Ing. Jakub Kasper

- Luckou Vernerovou a Honzou Stárou. Prezentovali jsme zde fotografie všech žánrů
od makrofotografie přes portrét až ke krajině. Letošní výstava s Honzou byla hlavně
o cestování. Albánie a Kanárské ostrovy.

Naši zaměstnanci Vladimír Řezníček a Jan
Stára uspořádali společnou výstavu fotografií ze zahraničních cest v úpickém
muzeu J. W. Mezerové s názvem Fotografie z cest. Vernisáže, která se uskutečnila
v pátek 21. 9. 2012, se zúčastnilo přibližně
90 hostů. Výstava byla přístupná veřejnosti
do 12. 10. 2012 a celkově ji zhlédlo více jak
300 návštěvníků.
FOTOGRAFŮ JSME SE ZEPTALI:
Jak dlouho se věnujete tomuto časově náročnému koníčku a jak se vám
jej daří skloubit s náročným zaměstnáním?

navazovat opakovaná výroba s plánem
na rok 2013 celkem 5 - 10 těchto zařízení
a s dalším nárůstem v příštích letech až na
20 zařízení ročně.
Dalším připravovaným projektem je zcela
nový produkt JBT mrazící zařízení Profreezer,
který byl na trhu představen v letošním
roce. Tento projekt bude zahájen v kontextu
s dalšími projekty FPF v průběhu roku 2013
a bude blíže představen v dalším čísle časopisu.
V roce 2013 bude dále rozvíjena užší spolupráce s JBT Czech Republic, což je pobočka
JBT, která rozvíjí své aktivity v areálu AQUA-STEEL. V této pobočce JBT budou nyní
postupně připravovány nové výrobní řady
mrazáků, na které bude KASPER KOVO dodávat velký rozsah montážních celků z plechu.

Nové výrobní programy
v KASPER KOVO
Dynamika rozvoje sortimentu kolejových
vozidel prokazuje správnost certifikace
KASPER KOVO dle mezinárodních drážních
norem. Aktuálně největším projektem v tomto
sortimentu jsou dodávky pro Faiveley Transport, což je dodavatel klimatizačních technologií pro vlaky největších výrobců jako
Siemens, Bombardier, Stadler aj.
Před zahájením sériové výroby podléhá každý výrobek velmi přísným auditům, které
v některých případech probíhají i vícekolově. Nároky na přesnost, kvalitu a dokumentaci těchto výrobků jsou extrémní. Zatím
nejnáročnější validační proces proběhl na
klimatizační jednotce pro vlaky Siemens Velaro.
V sortimentu obráběcích strojů se objevují
postupně nové, zejména švýcarské, firmy.
V roce 2012 byla zahájena spolupráce s firmou Kellenberger AG, pro kterou budeme
dodávat opláštění brousících strojů. Podobný

Ing. Jakub Kasper

V červenci 2012 oslavil své životní jubileum 50 let
pracovník technické kontroly pan Jan Martinec.
Životní jubileum 60 let oslavil v září 2012 strojní
zámečník na montáži pan Zdeněk Krumpholz.
V říjnu 2012 oslavil rovněž životní jubileum 60 let „služebně“ nejvěrnější zaměstnanec Oldřich Falta. Zaměstnancem společnosti, včetně jejího právního předchůdce n. p. Texlen, je od 1. 7. 1971. Do pracovního
poměru nastoupil ihned po vyučení a stále je nepřetržitě zaměstnán u jednoho zaměstnavatele, je „firemně
nejstarším zaměstnancem“ 41 let. Mnoho let pracoval
jako soustružník, nyní již 14 let pracuje jako strojní zámečník na montáži elektrofiltrů.
Vedení společnosti všem jubilantům blahopřeje, děkuje
za dobrou práci pro společnost a do dalších let přeje
hlavně pevné zdraví.
ROZLOUČENÍ
Dne 2. října 2012 zemřel po krátké těžké nemoci
ve věku 58 let náš kolega pan Erich Schmied. Pan
Schmied byl svědomitým a pracovitým zaměstnancem
společnosti KASPER KOVO. Na našeho kolegu vzpomínáme a nezapomeneme.
Vedení společnosti spolu se zaměstnanci
KASPER KOVO

KASPER Park
v Trutnově
V létě 2012 byl uveden do provozu v sousedství trutnovského atletického stadionu
areál pro bikery. Jak je již patrné z názvu
KASPER Park, park vznikl za významné podpory firmy KASPER CZ. Naše firma nejen
vyráběla a dodávala dřevěné konstrukce,
projektanti se podíleli také na návrhu designu
překážek.
Navázali jsme tak na zkušenosti z roku
2004, kdy jsme již dodali překážky na Bike
Hall. Trutnovští bikeři se tak dočkali vytouženého bike parku, který byl slavnostně otevřen za účasti Davida Kaspera a místostarosty Trutnova Tomáše Hendrycha.
Redakce

Pracoviště pro broušení větších nerezových svařenců

výrobkový sortiment bude představovat spolupráce s AGIE Mikron, kam budou směřovat dodávky obou závodů KASPER KOVO,
tj. do dodavatelského řetězce bude zařazen
i závod AQUA-STEEL.

Sortiment dodávek pro výrobce obráběcích
strojů se nyní velmi mění z důvodu dalšího
milníku tohoto oboru, kterým je EMO 2013.
Na tomto veletrhu se chystá většina výrobců
představit designově nové a výkonnější technologie s cílem dostat se z recese, která trápí
poslední roky tento trh.
S ohledem na utajení těchto projektů bude
další prezentace možná až v některém
z dalších čísel Journalu.
Všechny tyto nové výrobkové řady spojuje
nový trend designu, který směřuje do stále
složitějších a futurističtějších tvarů. Trend tohoto vývoje bude pro KASPER KOVO znamenat potřebu investic do nových výrobních
technologií.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
V červnu 2012 byl tým KASPER CZ
posílen o paní Dianu Hanákovou
– specialistu obchodu a představitele
vedení pro integrovaný systém řízení.

NAROZENÍ DÍTĚTE
Dne 26. 10. 2012 se zaměstnanci Aleši Suchánkovi
narodil syn Petr Suchánek.
Vedení společnosti rodině blahopřeje.
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KASPER KOVO, PROVOZOVNA AQUA-STEEL

Vývoj nového typu odplynění
v AQUA-STEELU

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
V srpnu 2012 byl tým KASPER
KOVO – provozovna AQUA-STEEL
posílen o samostatného projektanta
Ing. Tomáše Vojáčka

Ing. Š. Vojáček a Ing. T. Vojáček při ověřování parametrů na laboratorním pracovišti

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V říjnu 2012 oslavil své životní jubileum 60 let strojírenský
dělník pan Zdeněk Skořepa.
Vedení společnosti jubilantovi blahopřeje, děkuje
za dobrou práci pro společnost a do dalších let přeje
hlavně pevné zdraví.

SLOVO K ROKU 2012
A VÝHLEDŮM
V AQUA-STEELU
Rok 2012 je plný výkyvů. Zatímco začátek roku byl ve
znamení časového stresu z důvodu plnění termínů našich
dodávek na stavbu výrobního závodu AUDI v Györu
(Maďarsko), 2. a 3. čtvrtletí silně poznamenalo odkládání zahájení staveb, např. elektrárny v Prunéřově. Naopak 4. kvartál je zakázkami přeplněn. Tento zdánlivý
rozpor má však svoji logiku. Jestliže jsme v únoru řešili
jednu konkrétní zakázku, na konci letošního roku už je
to zakázek několik, pro různé odběratele a do různých
světových lokalit. Svědčí to o tom, že práce z minulého
období se zúročuje.
Konkrétně se jedná o certifikaci provozovny na výrobu poptávaných vzduchojemů, včetně drážních. Výsledkem je nárůst obratu v tomto sortimentu pouze za
období 7–10/2012 o 97 % proti celému 1. pololetí 2012. Ve speciální zakázkové výrobě je znatelný
posun ve znalostech a hodnoceních provozovny AQUA-STEEL u velkých dodavatelů investičních celků. Získali
jsme zakázky od ČKD DIZ, Babcock Borsig Steinmüller,
VA TECH WABAG a jiných „velkých hráčů” na poli
energetiky.
Vesměs se jedná o první zakázky od těchto odběratelů
a je jasné, že další jejich zájem o naše dodávky se bude
odvíjet od úspěšnosti – nebo „problémovosti” – těchto
prvních kontraktů.
Důležitým mezníkem by mělo být ukončení certifikace
dle amerických norem ASME (prosinec 2012). Už nyní
jsou v jednání zakázky s požadavkem na tuto normu,
např. do Austrálie.
Věřím, že toto všechno jsou pozitivní signály, že jsme na
dobré cestě z nelehké situace, ve které se bývalá DUKLA
v loňském roce ocitla. Stále se jedná pouze o začátek,
je však povzbuzující, že už neřešíme „co dělat”, nýbrž
„jak to stihnout”.
Ing. Ladislav Malý

Je evidentní, že v oboru tak specifickém,
jako je průmyslová úprava vody, být jenom
výrobcem nestačí. Přesvědčili jsme se o tom
při nekompromisním požadavku nového
zákazníka na případnou dodávku dvou
napájecích nádrží 75 m3 s vnitřním odplyněním o výkonu 190 t/h. Jednou z podmínek této zakázky bylo předvést odběrateli
laboratorní podobu celého zařízení, které
by demonstrovalo naši připravenost dodat
„ostré” zařízení s požadovanými parametry

(zbytkový obsah 02 max. 5 µg/l) a v požadovaném provedení (odplyňovací tryska
uvnitř napájecí nádrže).
Úkolu se zhostil Ing. Štěpán Vojáček se
svým rodinným týmem – Ing. Tomáš Vojáček, Ing. Jan Vojáček. Díky jejich odborným
znalostem v oblasti termodynamických
procesů ve vodě a páře a jejich tříměsíční
usilovné práci jsme byli schopni zákazníkovi
prezentovat funkční prototyp celého zařízení o výkonu 32 t/h a s prokazatelně lepšími

výstupními hodnotami, než byly požadovány.
Konkrétním dopadem celé akce pak bylo
podepsání kontraktu na dodávku dvou kusů
výše uvedených zařízení na stavbu elektrárny Polyarnaya v Rusku v hodnotě několika
milionů Kč s výhledem dalších dodávek podobného typu. Skvělá práce inženýrského
týmu!
Ing. Ladislav Malý

Nová investice v AQUA-STEELU
– zakružovací válce
V souvislosti se změnou výrobního
programu v provozovně AQUA-STEEL
vznikl i požadavek na doplnění výrobní technologie. Zásadním strojem pro
výrobu tlakových nádob jsou zakružovací válce. Limitní parametry stávajícího zařízení tohoto typu byly 12 mm
tloušťky a 2000 mm šířky plechu.
Opakovaně jsme se však dostávali do
problémů u zakázek s požadavkem na
zakroužení širších a tlustších materiálů.
Pomyslným „startovním výstřelem” pro
nákup nového stroje tak bylo získání
zakázky na dodávku dvou napájecích

nádrží s odplyněním pro elektrárnu Polyarnaya v Rusku. Impozantní rozměry
těchto nádrží – průměr 3,2 m, tloušťka
plechu 20 mm, celková hmotnost cca
24 t – nám již nedovolovaly odkládat
realizaci zamýšlené investice. Od října
tohoto roku je proto provoz AQUA-STEEL vybaven novými hydraulickými
válci typu MH 332 E od italského výrobce. Tento čtyřválcový stroj je schopen zpracovávat plechy o šířce až 3 m
a tloušťce 32 mm. Jeho cena převyšuje
100 tis. eur.
Ing. Ladislav Malý

Nové zakružovací válce v provozu

Rekonstrukce a zateplení haly
Od září 2012 probíhají stavební práce
na objektu bývalého skladu (SO 11).
Cílem této investice je zateplení objektu tak, aby splňoval podmínky pro
poskytnutí dotace na projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů MP
ČR. Pokud splníme parametry projektu,
obdržíme 30 % z celkových nákladů
investice, které činí 6,7 mil. Kč. V roce
2012 byl rekonstruován střešní plášť
a světlíky, ostatní práce budou provedeny v roce 2013. Od dubna 2013
bude nájemcem tohoto objektu firma
JBT Czech Republic.
Ing. Rudolf Kasper
Hala SO 11 – střešní plášť a světlíky po rekonstrukci
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