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SLOVO JEDNATELE
Vážení spolupracovníci,

dostává se vám do rukou poslední číslo našeho Journalu 
v roce 2014. Letošní rok byl pro nás rokem úspěšným, vý-
sledky za prvních 10 měsíců naznačují, že zejména KASPER 
KOVO uzavře letošek historicky rekordním výsledkem.
Velmi si vážím vaší kvalitní a obětavé práce ve společ-
nostech KASPER, zároveň jsem rád, že mezi námi mohu 
přivítat desítky nových spolupracovníků, vždyť od začátku 
roku vzrostl počet zaměstnanců KASPER v trutnovských 
firmách o 50.
Naše společnosti posilovaly v průběhu roku svoji pozici ne-
jen u náročných zákazníků, ale rovněž v trutnovském regio-
nu, který dlouhodobě podporujeme v oblasti kultury, charity 
a sportu.
Významným rozhodnutím v letošním roce bylo moderni-
zovat a zároveň zavést systémové změny v provozovně 
AQUA-STEEL. Tomuto tématu proto věnujeme v Journalu č. 
7 největší prostor.
Vážení spolupracovníci, přeji vám úspěšný závěr letošního 
roku, který pro nás všechny byl náročný, a zároveň mi do-
volte popřát vám krásné vánoční svátky. Užijte si odpoči-
nek, který si všichni zasloužíte a těším se na společný nový 
rok 2015.

Ing. Rudolf Kasper
jednatel společnosti

kASpEr grOup

Poprvé v novodobé historii město ocenilo nejlepší pod-
nikatele. V pátek 19. září 2014 ve Společenském centru 
Trutnovska UFFO proběhlo slavnostní vyhlášení a za vítěz-
ství ve vyhlášených pěti kategoriích – Regionální produkt 
Trutnovska, Inovační firma, Zodpovědná firma, Nejlepší 
přeshraniční firma, Významná osobnost příhraničí - uděli-
lo Město Trutnov nejlepším místním firmám Trutnovského 
draka. Sošku z ušlechtilého francouzského porcelánu od 
zdejšího výtvarníka Milana Kouta si odnesl za zodpovědný 
přístup k podnikání a regionu také Ing. Rudolf Kasper, jed-
natel společnosti KASPER KOVO s. r. o. Společnost zvítězila 
v kategorii Zodpovědná firma a oceněná byla za dodržo-
vání tradičních pravidel obchodu, sázení na etiku, investice 
do lidských zdrojů a podporování charity, kultury a sportu 
v Trutnově. 

                                                        Redakce

Zodpovědná firma
ocenění od Města Trutnov

KOVO jede!
KASPER KOVO má za sebou úspěš-
ný rok, který, jak věřím, bude potvrzen 
také rekordními ekonomickými výsled-
ky. Přes značný propad v provozovně 
AQUA-STEEL do května 2014, který 
se podařilo eliminovat v dalších měsí-
cích, dosahovala společnost celý rok 
lepších než plánovaných výsledků.
Většina zákazníků objednávala stabil-
ně, pouze v závěru roku došlo k čás-
tečnému poklesu zejména na provozu 
nerez. Věříme, že tento pokles je pou-
ze dočasný, zároveň je ve fázi jednání 

několik velmi zajímavých projektů pro 
nové zákazníky.
Rok 2014 uzavřeme dle předpokladu 
s tržbami 460 – 470 mil. Kč, pro rok 
2015 rozpočtujeme 495 mil. Kč. Na 
rozpočtu v současné době pracujeme 
a naši zákazníci avizují, že bychom čísla 
roku 2014 měli ještě vylepšit.

Odrazili jsme se ode dna…
KASPER CZ
Naše společnost specializovaná na vý-
robu a montáže dřevěných konstrukcí 
se i v letošním roce potýkala s velkou 

konkurencí a tlakem na ceny. Přesto 
můžeme konstatovat, že dochází k vel-
mi mírnému oživení stavebního trhu, 
daří se nám získávat zakázky a pro 
období roku 2015 jsme opět mírně 
optimističtí. I v roce 2014 si udržela 
KASPER CZ pozici lídra na trhu dřevě-
ných nosných konstrukcí se styčníko-
vou deskou v České republice.
Předpokládáme tržby za rok 2014 na 
úrovni 84,6 mil. Kč, na příští rok máme 
v rozpočtu plán tržeb 93,8 mil. Kč.

Ing. Rudolf Kasper

Hodnocení firem za 1 - 10/2014, 
plány a cíle pro rok 2015
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Současně s rozpočtem na rok 2014 
pracuje vedení společnosti na středně-
dobém výhledu. Naším cílem je pokra-
čovat a rozvíjet kvalitativně, kapacitně 
i   technologicky potenciál a  znalosti, 
které jsme za posledních více než 
20  let získali ve strojírenské výrobě 
(specializace na plechové výrobky 

a  tlakové nádoby) a ve stavebnictví 
(dřevěné nosné konstrukce).
Ve všech firmách plánujeme nárůst 
ukazatelů a našimi prioritami jsou ze-
jména personální strategie, investice 
a inovace výrobních firem. Strategie 
bude dokončena v prvním čtvrtletí 
2015 a stanoví úkoly nejen ekonomic-

ké, ale i v těchto prioritních oblastech. 
Největší nárůst objemu výroby a také 
ekonomických ukazatelů plánujeme 
v provozovně AQUA-STEEL, kam již 
v roce 2014 směřovaly největší inves-
tice. V tomto trendu budeme pokračo-
vat i v příštích letech.

Ing. Rudolf Kasper

Zásadním rozhodnutím v této oblasti 
bylo sjednotit úroveň certifikace Inte-
grovaného systému řízení v KASPER 
KOVO i pro provozovnu AQUA-STEEL. 
Certifikační společnost CQS provedla 
audit a získali jsme pro oba výrobní 
provozy certifikáty podle norem ISO 
9001 – kvalita, ISO 14001 – životní 
prostředí a ISO 18001 – bezpečnost 
práce. 
V průběhu roku jsme s ohledem na po-
žadavky zákazníků a potřebu rozvoje 

provozovny AQUA-STEEL certifikovali 
provozovnu podle norem pro kolejová 
vozidla dle ČSN EN 15085-2. Tento 
certifikát nás opravňuje ke svařování 
prakticky všech komponentů pro kole-
jová vozidla.
V rámci projektů a dodávek letošního 
roku jsme byli průběžně certifikováni 
např. firmou LLOYDS REGISTER a DET 
NORSKE VERITAS (dodávky tlakových 
nádob určených na oceánské lodě). 
Další projekty byly prováděny podle no-

rem ASME a GOST, pro jejichž výrobu 
jsme získali rovněž oprávnění.
Veškeré úsilí, které jsme museli vyvi-
nout, abychom získali výše uvedená 
oprávnění, je zcela jistě velmi dobrou 
investicí a věřím, že se pozitivně projeví 
získáním nových zakázek a projektů.

Ing. Rudolf Kasper

Strategie kASpEr grOup 2015 – 2019

Audity a certifikace 2014

           v tis. Kč
Společnost  plán 01-10/2014 skutečnost 01-10/2014 

  Tržby  provozní hospodářský výsledek Tržby  provozní hospodářský výsledek

KASPER KOVO 394.672 41.898 400.025 44.218

KASPER CZ 73.309 3.885 69.609 3.317

V posledních letech se zahajovací kon-
cert Trutnovského hudebního podzimu 
stává jednou z nejvýznamnějších hu-
debních událostí v našem městě. Bylo 
tomu tak i letos. Konkrétně v pátek 
3. 10. 2014 večer, kdy 34. ročník fes-
tivalu vážné hudby začal operním gala-
večerem královéhradecké filharmonie 
a zpěváků Štefana Margity a Kateřiny 
Šmídové Kalvachové.
Světem uznávaný operní pěvec – te-
norista – uchvátil Uffo vynikajícím zpě-
vem, smyslem pro humor a smyslem 
pro improvizaci. Kromě zpěvu stihl 

v některých okamžicích i tanec s kole-
gyní, „povídání s diváky v první řadě“ 
a dokonce i otvírání šampaňského. 
Zazpíval všeobecně známé skladby 
a také duety ve dvojici s K. Kalvacho-
vou. Společně s filharmonií sklidili ova-
ce ve stoje.
Společnost KASPER KOVO byla stejně 
jako v posledních letech generálním 
partnerem festivalu a zahajovacího 
koncertu se mělo možnost osobně zú-
častnit šedesát jejich zaměstnanců se 
svými partnery.

Vedení společnosti

Trutnovský podzim 2014 zahájil 
tenorista Štefan Margita

› Starosta Ivan Adamec předává jednu z hlavních cen 
 Rudolfu Kasperovi
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I po sedmdesátce stále spolehlivý a vý-
konný Ing. Petr Rieger, 70 let a 21 let 
ve firmách KASPER.
Zdaleka ne. Je to jako se starým au-
tem. Ráno se pomaleji startuje, občas 
váznou klouby a s motorem se musí již 
také opatrněji. Jakápak pak výkonnost  
a spolehlivost. Ale proč si stěžovat. Co 
by ale někteří dali i za takové auto.

Pane Rieger, je obdivuhodné, jaký elán 
máte i po sedmdesátce. Baví Vás ještě 
dnes pracovat a čím se vlastně ve fir-
mě KASPER nyní zabýváte?
Jak jsem už uvedl, s tím elánem to už 
není tak valné. Je ale příjemné, že Vás, 
i při určitém věkovém a výkonnostním 
hendikepu, bývalý zaměstnavatel ještě 
potřebuje. Je tomu snad díky zkuše-
nostem, které jsem získal i při výstav-
bě provozů povrchových úprav v Žitné. 
Snažím se je promítnout i při mé sou-
časné činnosti - při koordinaci techno-
logie výstavby mokré lakovny, černé 
tryskárny a mořírny nerezů v  provo-
zovně AQUA-STEEL. 

Jak se Vám spolupracuje s dalšími 
účastníky na investičních akcích v pro-
vozovně AQUA-STEEL?
Příprava a realizace investičních akcí 
je komplexní činnost, která vyžaduje 
úzkou spolupráci projektantů, dodava-
telů a subdodavatelů a řady techniků 
a  dělníků a to i z pracovišť investora. 
Podmínkou je jasná představa a účast 
investora, čas na dostatečnou přípravu 
a v neposlední řadě spolehliví dodava-
telé. 
Na dosavadních investičních akcích 
se mi dobře spolupracovalo zejména 
s projektantem firmy Ateliér Tsunami 
- Ing. Janem Řehákem, s elektrikáři 
firmy ELMOS, pracovníky (dnes již bý-
valé) stavební firmy A+K, ale i s dalšími.
S uspokojením vzpomínám na pruž-
nou realizaci přestavby administrativní 
budovy i výstavby povrchových úprav 
v Žitné, které byly dobře v předstihu 

připraveny a úspěšně ve stanoveném 
termínu realizovány.
Pokud se týká spolupráce při realizaci 
přestavby v provozovně AQUA-STEEL, 
chci vyzvednout dobrý průběh výměny, 
respektive provedení zateplení obvo-
dového pláště výrobních hal a výměnu 
veškerých potrubních rozvodů. Přesto-
že jsme přitom často výrazně zhoršili 
pracovníkům pracovní prostředí (prů-
van, čistící chemikálie atp.) a vyžado-
vali přemísťování pracovišť - setkávali 
jsme se většinou s jejich pochopením 
i pomocí. Při realizaci nového topného 
a větracího systému tato spolupráce 
trochu selhávala - dílo se nakonec po-
dařilo. 
V současné době, kdy vrcholí stavební 
příprava pro zahájení montáže techno-
logie mokré lakovny a tryskárny, do-
chází k dílčímu časovému posunu. Pří-
činou je skluz jak u projektové přípravy, 
tak u postupu stavebních prací. Sna-
hou je tuto etapu ukončit do Vánoc….

Slyšeli jsme, že ve firmách pana Ru-
dolfa Kaspera pracujete od roku 1993 
více jak 21 let. Co Vám toto období 
dalo a co byste z této spolupráce rád 
zdůraznil?
Vysoká náročnost majitele firmy - Ing. 
Rudolfa Kaspera na pracovníky je 
všem známá a ne pro každého únosná. 
Na druhé straně je všem také jasné, že 
bez ní by takových výsledků nikdy ne-
dosáhl a nezajistil tolik pracovních míst. 
Musím přiznat, že jsem zpočátku ně-
které jeho kroky nedoceňoval. Po prv-
ní společné cestě do švýcarské firmy  
RIETER jsem si ale v duchu přál, aby-
chom stejné úrovně jednou dosáhli 
i  my. Když jsem do firmy v roce 1997 
nastupoval, nebyl žádný ohraňovací lis, 
žádný laser, pracovní a sociální prostře-
dí ubohé. Dnešní stav je nesrovnatelný.  
Jsem rád, že jsem svým podílem tro-
chu pomohl k pozvednutí našeho se-
bevědomí před renomovanými výrobci 
s dlouhodobějším a klidnějším vývojem. 

Velmi rád vzpomínám na pracovníky 
firmy KASPER CZ, se kterými jsem 
v  této firmě již v roce 1998 zaváděl 
a certifikoval systém jakosti - ČSN EN 
ISO 9001 a tuto oblast řídil až po za-
vedení integrovaného systému řízení 
v  roce 2009, respektive dále až do 
roku 2012.
Rovněž při návazném zavádění, certi-
fikaci (1999) a následném udržování 
tohoto systému v KASPER KOVO, jsem 
nalezl u řady pracovníků velkou pod-
poru a pomoc. Poděkoval bych rád 
při této příležitosti dodatečně zejména 
Zdeňce Albrechtové, Ing. Pavlu Rosul-
kovi, ale i mnohým dalším.  
Velmi rád také vzpomínám na dobrou 
spolupráci s pracovníky technické kon-
troly, údržby, pracovníky TPV, nákupu 
a s řadou pracovníků výrobních stře-
disek.
Jsem rád, že se rozvíjí trvalé zlepšová-
ní, jehož zásady jsem „uvařil z vody“ po 
večerech na dovolené v roce 2006.

Víme, že v soukromém životě pečujete 
již mnoho let o svoji manželku, máte 
při takovém vytížení vedle práce ve fir-
mách KASPER ještě vůbec čas na další 
koníčky?
Často mám výčitky, že jsem pro pra-
covní tlaky péči o manželku, respek-
tive o celou rodinu, dost zanedbával. 
Na druhé straně jsem cítil při práci 
u „kasperů“ jistotu ve hmotném zajiště-
ní. Při nízkém invalidním důchodu man-
želky to bylo nezbytné. I proto jsem nyní 
firmě vděčný, že jsem si mohl k důcho-
du trochu „přilepšit“. Snad jsem nikoho 
nepřipravil o pracovní místo. 
Samozřejmě na koníčky čas nezbyl 
- relaxoval jsem při práci na zahradě 
a při přestavbě rodinného domu.   

Všem přeji zdraví a ať se Vám daří, jak 
chcete.

Děkujeme Vám za rozhovor
Redakce

Ing. petr rieger
ŽIVOTNÍ JuBILEA
Od dubna 2014 do prosince 2014 oslavili své životní 
jubileum zaměstnanci:

•	50	let	–	KASPER	KOVO:	Miloslava	Kameníková,	
 Dušan Krabáč, Zdeněk Petrus a  Lubor Hiesböck

•	55	let	–	KASPER	KOVO:	Ing.	Josef	Havelka	

•	60	let	–	KASPER	KOVO:	Vilém	Železný	
 KASPER CZ: Zdeněk Kárník

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

Mgr. Bc. Dagmar Papíková

NArOZENÍ DĚTÍ 
V září až listopadu 2014 byly rodiny zaměstnanců  
posíleny o následující přírůstky:

Září 2014
•	Tereza	Kasperová,	nar.	18.	9.	2014	
 (otec Jakub Kasper, matka Radka Kasperová)

Říjen 2014
•	Nela	Zedníková,	nar.	8.	10.	2014	
 (otec Tomáš Zedník – obsluha laseru)

Listopad 2014
•	Lucie	Soukupová	19.	11.	2014
 (otec: David Soukup – směnový mistr černé svařovny)

Mgr. Bc. Dagmar Papíková

Nový způsob zajištění 
pracovních oděvů
Skupina firem KASPER se připravuje na velkou změnu 
v  oblasti poskytování osobních ochranných pomůcek. Po-
čátkem roku 2015 hodlá KASPER KOVO i KASPER CZ 
přejít na systém servisního pronájmu pracovního oblečení 
dodávaného externí firmou. Vybraný dodavatel zajistí kom-
pletní servis související se zajištěním a péčí o pracovní oděvy.
Pracovníci, kteří mají dle příslušné směrnice nárok na osob-
ní ochranné pomůcky, budou změřeni a vybaveni určeným 
počtem sad pracovního oblečení (blůza, kalhoty, triko), kte-
ré si budou průběžně vyměňovat za čisté. Sběr použitého 
a distribuce čistého oblečení bude zajištěna prostřednic-
tvím sběrných a distribučních skříněk umístěných v blíz-
kosti šaten. Externí firma dále zajistí čištění v pravidelných 
turnusech, výměnu oděvu po běžném opotřebení, opravy 
závad, pravidelnou kontrolu stavu a funkčnosti, udržování 
skladových zásob pro operativní výměny i nové nástupy.
Věříme, že tento moderní způsob vybavení pracovníků 
pracovním oblečením přispěje nejen k pohodlí a spokoje-
nosti zaměstnanců, ale také k zlepšení image firem skupiny 
KASPER v očích zákazníků. 

Bc. Robert Gall

7 / 2014 / prosinec

18. 12. 2014
17:00 – 23:30 hod. / UFFO SC, Trutnov

prOgrAM:
Vyhlášení „Nejlepší zlepšovatel KASPER KOVO“ / 
Casino, šipky, fotostěna / Mikromagie / Akrobatický rokenrol – 
vicemistři Evropy / Barman show / Raut – jídlo a nealko zdarma /
Tombola / DJ´s – radio Kiss Praha

Dress code: neformální společenské oblečení
Parkování v garážích Uffa zdarma



kASpEr kOVO

V sortimentu zpracování plechu v zá-
vodu Žitná to je zejména zcela nový 
sortiment výrobků pro nového zákaz-
níka Windmöller & Hölscher Německo, 
kde se KASPER KOVO stalo dvorním 
dodavatelem opláštění linek na výrobu 
igelitu. Jedná se opakovanou výrobu 
opláštění různých velikostí, které mají 
specifickou konstrukci kombinující per-
forované kryty a zaoblené tvary, dané 
moderním designem stroje. Plánovaný 

objem výroby je zhruba 500 - 600 ks 
ročně. Pro tento výrobní program bylo 
nutno zřídit 2 nová pracoviště, která 
budou cílově provozována ve dvou-
směnném provozu. 
Důležitým krokem pro další rozvoj do-
dávek pro potravinářský průmysl bylo 
zahájení spolupráce s koncernem  
TetraPak. Od poloviny roku probíhají 
první testovací dodávky a jsou vedena 
jednání o rozšíření sortimentu v oblas-

tech výrobků z plechu, ale i v oblasti 
dodávek nerezových tlakových a netla-
kových nádob ze závodu Elektrárenská.
Sortiment závodu Elektrárenská za-
znamenává výrazné změny jak v ob-
lasti výroby ocelových tlakových ná-
dob, tak rozvojem sortimentu výrobků 
z ušlechtilých materiálů a to zejména 
vysokojakostních nerezavějících ocelí.

Ing. Jakub Kasper
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Nové projekty pro rok 2015
Ve druhém pololetí 2014 byla zahájena výroba celé řady produktů, které se dostanou do sériové  
výroby v roce 2015.

› Opláštění extruderu Windmöller & Hölscher

V letošním roce společnost KASPER 
KOVO odkoupila od majitele – restitu-
enta areál bývalého TEXLENU 16, kte-
rý sousedí s našimi firmami KASPER 
KOVO a KASPER CZ. Bývalý majitel 
nedokázal zajistit průmyslový objekt, 
takže v uplynulých dvou letech došlo 
k jeho celkové devastaci a rozkrádání 

majetku. Objekt je v dezolátním stavu 
a vyžaduje částečnou demolici a ostat-
ní objekty generální modernizaci. Areál 
o rozloze cca 3,5 ha jsme koupili s cí-
lem využít jej do budoucna jako stra-
tegické území pro rozvoj našich firem.  
V současné době pro nás zpracovává 
architektonický Atelier Tsunami generel  

území a návrh na využití a sanace ob-
jektu. Významnější investice předpo-
kládáme v letech 2016 – 2019, kdy 
bychom chtěli rovněž využít možnosti 
dotací ze strukturálních fondů EU.

Ing. Rudolf Kasper 

Bývalý TEXLEN 16 v poříčí

Bohdan Holomíček  
se svými žáky  
v kASpEr kOVO

rada zaměstnanců

V letošním roce realizoval známý fotograf Bohdan Holo-
míček krásný projekt ve spolupráci se Stacionářem RIAPS 
v  Trutnově. Bohdan Holomíček celé měsíce pracoval se 
skupinou klientů Stacionáře, podnikal s nimi výpravy a vý-
lety, na kterých je zasvěcoval do tajů fotografického umění. 
Společnost KASPER KOVO sponzorsky podpořila tento 
projekt finanční částkou, za kterou RIAPS pořídil dva foto- 
aparáty pro své klienty. 
Dne 29. 8. 2014 potom pan Bohdan Holomíček s klien-
ty RIAPSU navštívili KASPER KOVO Žitná, kde společně 
s Rudolfem Kasperem prošli celou výrobu a pořídili spoustu 
zajímavých fotografií. Bylo to velmi bezprostřední a srdečné 
setkání, ze kterého si obě strany odnesly hezký zážitek.
Vyvrcholením celého projektu byl slavnostní večer v kon-
certní síni Bohuslava Martinů, který se konal 22. 10. 2014 
a jehož součástí byla rovněž charitativní dražba vybraných 
fotografií. Některé z vydražených fotografií zdobí prostory 
KASPER KOVO.

Redakce 

V úterý 4. 11. 2014 se uskutečnilo další jednání Rady za-
městnanců a zástupců pro oblast BOZP s jednatelem spo-
lečnosti Ing. Rudolfem Kasperem, za účasti Mgr. Bc. Dag-
mar Papíkové, personální manažerky společnosti. Jednání 
se zúčastnilo všech 7 členů Rady zaměstnanců. V úvodu 
jednání prošel jednatel spolu s přítomnými zápis z minulého 
jednání, respektive úkoly stanovené minulým zápisem. Dále 
byly řešeny dotazy členů rady, jejich náměty a připomínky 
se stanovením úkolů a termínů k jejich řešení, s určením 
odpovídajících vedoucích pracovníků.
Předběžně bylo stanoveno, že další jednání Rady zaměst-
nanců s jednatelem společnosti se uskuteční za půl roku 
s tím, že pokud bude k řešení něco dříve, uskuteční se jed-
nání v dřívějším termínu. 

Vedení společnosti

› Rudolf Kasper vítá návštěvu Stacionáře RIAPS

› Architekt Aleš Krtička s Rudolfem Kasperem při první prohlídce objektu – stav červenec 2014
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› MIrOSLAV STEIDLEr

•	 věk:	38	let
•	 vyučen	strojním	mechanikem	
 pro stroje a zařízení v SOU 
 Úpice, kde prospěl s vyzna-
 menáním
•	 zaměstnancem	společnosti	
 KASPER od vyučení – 
 20 let  strojní zámečník – 
 svářeč 

Letos v září to bylo 20 let, co jste na-
stoupil hned po vyučení do firmy. Nej-
dříve to bylo do společnosti PÁLENKA 
spol. s r. o. Úpice, ze které jste přešel 
do právního nástupce společnosti 
KASPER KOVO s. r. o. Od začátku pra-
cujete jako svářeč. Jak tyto roky práce 
pro firmu hodnotíte? Co je důvodem 
Vaší věrnosti jednomu zaměstnavateli?
„Roky strávené ve firmě hodnotím po-
zitivně. Máme tu dobré pracovní záze-
mí, různé benefity i zpětnou vazbu s ve-
dením společnosti (v případě problému 
se vedení tento problém snaží vyřešit), 
za tu dobu, co jsem ve firmě, se nesta-
lo, že bych nedostal svoji pravidelnou 
měsíční mzdu ve výplatním termínu. 
Společnost se neustále rozvíjí, staví 
se nové haly, investuje se do nejnověj-
ších strojů a vybavení. Důvodem mojí 
věrnosti k jednomu zaměstnavateli je 
to, že mě tato práce baví, jsem vyučen 
v oboru strojní mechanik a není mi tato 
práce cizí. Dalším důvodem je i to, že 
v této společnosti na stejném středisku 
pracuje i můj mladší bratr Karel (vy-
učen také strojním mechanikem), který 
sem nastoupil taktéž hned po vyučení 
a je zde již 19 let.“

Jak dnes, s odstupem času, vidíte své 
začátky práce ve firmě? Jaké to bylo 
tehdy, jaké dnes? Ve které oblasti dle 
Vás nastaly největší změny?
„Za dvacet let se změnilo hodně. Dneš-
ní výroba nemá s tou před dvaceti lety 
nic společného. Ve společnosti jsme 
opravovali různé stroje a linky na zpra-

cování lnu. Největším zážitkem pro mě 
tehdy bylo, když se vyrábělo cca 10 
obracečů na len za traktor. Pamatuji 
se na to, jako kdyby to bylo včera. Dále 
jsme jezdili na montáže do Radvanic, 
kde se tyto linky dávaly do provozu. 
Největší změny nastaly s výrobou vý-
robků pro německou firmu HET, která 
se zaměřuje na výrobu filtračních zaří-
zení. Společnost KASPER KOVO s. r. o. 
musela zainvestovat do koupě moder-
ních strojů, aby bylo možné tyto výrob-
ky vyrábět a získat tím jednoho z nej-
větších zákazníků pro tuto společnost 
v té době.“

Doporučil byste práci ve společnosti 
svým známým, příbuzným, kamará-
dům? Pokud ano, proč?
„Ve společnosti je mnoho středisek, 
kde je hodně pracovních míst a mož-
nost se zde pracovně i kvalifikačně 
uplatnit. Já bych se rád vyjádřil přímo 
k našemu středisku, kterým je „černá 
svařovna“. Práci na tomto středisku 
bych doporučil především těm, kte-
ří mají uplatnění v tomto oboru nebo 
mají již praxi ve sváření. Tito lidé se 
lépe zapracují a práce pro ně nebude 
zpočátku tak náročná jako pro člověka, 
který sem přijde z jiné pracovní pozice. 
Společnost klade na své zaměstnance 
vysoké nároky na kvalitu, jelikož pře-
vážná část výrobků je technologicky 
náročná, díky tomu společnost obstojí 
na trhu a zaujímá tak dobré postavení. 
Práci bych tedy doporučil všem těm 
(ať je to známý, kamarád nebo příbuz-

ný), koho by práce bavila a měl k ní ně-
jaký bližší vztah. Doporučil bych pouze 
člověka, o kterém vím, že by tuto práci 
zvládl a obstál v ní a nezklamal by.“

Jak trávíte svůj volný čas? Jak relaxu-
jete po Vaší náročné práci svářeče?
„Volný čas trávím pobytem a pohybem 
v přírodě za každého počasí v každém 
ročním období. Dříve jsem více provo-
zoval turistiku a občas cyklistiku. Ale 
od té doby, co nám do rodiny přibyly 
děti, už není tolik času se věnovat svým 
koníčkům, takže volný čas věnuji své 
rodině a podnikáme různé výlety nejen 
po blízkém okolí. Nejlépe se mi relaxuje, 
když se dívám doma na své velké akvá-
rium s rybičkami.“

Co dalšího byste o sobě prozradil?
„Zajímám se o válečnou historii, studu-
ji staré mapy a největším koníčkem je 
numismatika. Od dětství je mým koníč-
kem také akvaristika.“

Děkuji za rozhovor.

Redakce

kASpEr kOVO představuje:

MIrOSLAV STEIDLEr

•	 Šrejberová	Marcela	›	administrativní	
 pracovnice v oddělení technické přípravy
 výroby

•	 Fišera	Martin	›	strojní	zámečník	-	svářeč	
 a brusič

•	 Látr	David	›	strojní	zámečník	-	svářeč

•	 Prokop	Petr	›	strojní	zámečník	–	brusič

•	 Kotýz	Jakub	›	strojní	zámečník	-	svářeč

•	 Rokl	Michal	›	strojní	zámečník	-	svářeč

•	 Birtus	Jan	›	strojní	zámečník	-	svářeč

•	 Felker	Petr	›	strojní	zámečník	

•	 Havel	Radomil	›	dělník	povrchových	úprav

•	 Tomanová	Michaela	›	kreslička

•	 Podzimek	Jan	›	manipulant	

•	 Hroza	Daniel	›	operátor	výroby

•	 Nehyba	Jaroslav	›	strojní	zámečník	-	svářeč

•	 Koczot	Radoslaw	Piotr	›	strojní	zámečník	-
 brusič

•	 Polák	Vojtěch	›	strojní	zámečník	-	svářeč

•	 Steiner	David	›	strojní	zámečník	

•	 Przybyla	Lešek	›	strojní	zámečník	

•	 Maršík	Marek	›	strojní	zámečník	-	montáž

•	 Kuna	Jan	›	strojní	zámečník	-	svářeč

•	 Petráš	Michal	›	strojní	zámečník	-	montáž

•	 Kuric	Tomáš	›	strojní	zámečník	-	svářeč

•	 Bokor	Ondřej	›	strojní	zámečník	-	svářeč

•	 Kuhn	Tomáš	›	strojní	zámečník	-	svářeč	
 a dělník povrchových úprav

•	 Pinkava	Tomáš	›	IT	administrátor

•	 Kukla	Vasyl	›	obráběč

•	 Kuda	Jiří	›	technolog	a	programátor	laser

•	 Pešek	Ondřej	›	strojní	zámečník	

•	 Dombai	Štefan	›	strojní	zámečník	-	svářeč

•	 Hubáček	František	›	strojní	zámečník	-	montáž

•	 Nývlt	Miroslav	›	samostatný	konstruktér

•	 Rychtera	Rostislav	›	dělník	povrchových	úprav

•	 Žižka	Petr	›	skladník

•	 Zaplatílek	Jiří	›	lakýrník

•	 Kocum	Václav	›	operátor	výroby

•	 Karpíšek	Jan	›	dělník	povrchových	úprav

•	 Petr	Jiří	›	dělník	povrchových	úprav

•	 Přívratský	Vladimír	›	obsluha	ohraňovacího	lisu

•	 Ing.	Kašpar	Tomáš	›	vedoucí	technické	
 přípravy výroby v provozovně AQUA-STEEL

Mgr. Bc. Dagmar Papíková

pErSONÁLNÍ ZMĚNY Od dubna 2014 do začátku prosince 2014 byl posílen 
tým KASPER KOVO o tyto nové spolupracovníky:

Další noví zaměstnanci KASPER KOVO

Ing. Petr Králík                                             
› projektový manažer

Kateřina Klozová                                     
› referent prodeje zahraničí 
› provozovna AQUA-STEEL

Ing. Jan Erlebach                                           
› vedoucí oddělení kvality
› provozovna AQUA-STEEL

Miriam Vijfvinkel           
› referent prodeje zahraničí

Bc. Petr Tietz                                                    
› pracovník technické kontroly 
› provozovna AQUA-STEEL 

Veronika Jelínková, DiS.                                               
› samostatná účetní

Ivan Kuhn                                                
› bezpečnostní a požární technik



Na počátku roku 2014 jsme zahájili obchodní jednání s 
dánskou firmou OXYMAT, která má výrobní kapacity ve slo-
venských Vaďovcích. Po složitých cenových a technických 
jednáních jsme pro zákazníka vypracovali kompletně novou 
řadu tlakových nádob dynamicky namáhaných. Hlavním 
výrobním programem firmy OXYMAT je výroba generátorů 
dusíku, který se používá u  různých výrobních technologií. 
V posledních dvou letech dochází k strmému nárůstu po-
ptávky zejména z důvodu instalace těchto zařízení na tan-
kery, které přepravují přes oceán stlačený břidlicový plyn. 
Minimálně v několika příštích letech by tento trend měl po-
kračovat.
V období od května do října 2014 jsme s OXYMATEM 
zrealizovali první projekty, které byly velmi náročné na 
kontrolu kvality a schvalování certifikačními orgány (DNV, 
Lloyd, ASME, GOST). Se zákazníkem jsme za měsíce 07 – 
10/2014 realizovali tržby ve výši 9.281 tis. Kč a pro příští 
rok OXYMAT avizuje výrazný nárůst. Kvalitou a flexibilitou 
jsme přesvědčili zákazníka, který k nám přesouvá veškerou 
výrobu dynamických i nedynamických tlakových nádob.
Veškerou konstrukční přípravu včetně části výpočtů zpra-
coval pan Tomáš Laube, 
kterému náleží poděkování. 
Realizaci výroby a přejímky 
úspěšně zvládl výrobní ko-
lektiv tlakových nádob pod 
vedením pana Františka 
Limberského, dík zaslouží 
také pan Jiří Pénzeš a pra-
covníci technické kontroly. 
Oddělení nákupu, zejména 
pan Martin Trnka, úspěšně 
zvládlo velmi hektickou pří-
pravu zakázek.

Ing. Rudolf Kasper

V měsíci 06–07/2014 jsme zrealizovali významnou  
zakázku velkých nádrží. Jednalo se o 4 ks 100 m3 ocelo-
vých nádrží, které jsme formou šéfmontáže poté dopravili 
a usadili na staveništi Teplárny Tábor. Zakázka byla v cel-
kovém objemu 5,2 mil. Kč a kvalitativně i termínově jsme 
splnili smluvní podmínky ke spokojenosti zákazníka.

Ing. Rudolf Kasper

Teplárna Tábor
zakázka pro rEFLEX CZ
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Areál továrny 
se mění k nepoznání

› Transport nádrží do Teplárny Tábor › Svařování nádrží 

prOVOZOVNA AquA-STEEL

› Hala D – výroba nerez, stav leden 2014

› Hala D po rekonstrukci – stav červenec 2014

› Rekonstrukce „Přístavba východ“ – lakovna a tryskárna – stav říjen 2014

perspektivní nový zákazník 

OXYMAT Slovensko

› Finální výrobek
generátor dusíku OXYMAT. 

Zdroj: www.oxymat.sk

wabag

Začátkem roku 2014 se rozhodli maji-
telé KASPER KOVO, že zásadním způ-
sobem změní řízení, procesy i výrobu 
v areálu provozovny AQUA-STEEL. Od 
měsíce dubna probíhají v areálu opravy 
a stavebně-technologické práce. V le-
tošním roce jsme zde již proinvestovali 
celkem 27,2 mil. Kč.
Rozhodující stavební akcí byla renova-
ce hlavních výrobních hal – nové podla-
hy, výměna opláštění a oken, kompletní 
rozvody elektroinstalace, tlakového 
vzduchu a systému vytápění včetně 
výměníkové stanice.
V současné době probíhá výstavba 
„Přístavby východ“ – budujeme novou 
tryskárnu, mokrou lakovnu, venkovní 
komunikace a prostory pro manipulaci. 
Následovat bude technologie odmořo-
vání nerezu a výstavba nové trafosta-
nice a kompresorovny. Lakovna a trys-
kárna bude v provozu od ledna 2015, 
ostatní investice do konce prvního po-
loletí 2015. Celková výše těchto inves-
tic je cca 22 mil. Kč.
Atelier Tsunami nám do konce roku 
2014 zpracuje kompletní generel areálu  
provozovny AQUA-STEEL, v řešení je 
zahrnuto i využití haly, kterou v   sou-
časné době pronajímáme firmě JBT 
Czech. V dalších etapách plánujeme 
modernizaci šaten a sociálních zaříze-
ní, výdejny jídla, kancelářských prostor 
atd. Naším cílem je tyto stavební etapy 
zrealizovat nejpozději do roku 2017 
společně s postupným doplněním a ob-
novou technologických zařízení. 

Je nutné si uvědomit, že budujeme pro-
voz, který by se svým výkonem v hori-
zontu několika let měl přiblížit provozu 
Žitná, kde v současné době realizujeme 
cca 400 mil. Kč ročních tržeb.

Ing. Rudolf Kasper

› Důležitým zákazníkem se také stal švýcarský výrobce techno-
 logií na zpracování vody WABAG, pro jehož českou a švýcarskou 
 pobočku jsou průběžně dodávány velkokapacitní nádrže 
 z oceli i z nerezu.

Architektonický koncept vstupní  
fasády provozovny AQUA-STEEL 
Trutnov

První architektonické skicy z listopadu 2014 
autor: Ing. arch. Ivo Balcar, Atelier Tsunami

A) Cortenový arkýř v úrovni 3. np 
respektující tektoniku objektu (převý- 
šenou soklovou část)

B) Skleněná strukturální fasáda přes 
3 podlaží s „ostrým“ rámem např. 
z cortenu

C) Skleněná strukturální fasáda přes  
3 podlaží s centrálním vstupem – vstupní 
portál a přístřešek tvoří cortenová část 
tlakové nádoby představující u vstupu 
hlavní produkt firmy



První skici nové řady květináčů vznik-
ly na podzim loňského roku. Petr pro 
značku KASPER připravil 20 variant 
květináčů, z nichž jsme vybrali čtyři. 
Listování návrhy nerezových i hliníko-
vých květináčů vystřídala pečlivá pří-
prava výroby.
Poměrně složité tvary jednotlivých ná-
vrhů designera přinesly při konstrukci 
i samotné výrobě mnoho úskalí. Se 
všemi se nám však podařilo vypořádat 
a vznikla tak nová elegantní řada kvě-
tináčů, která zároveň plní všechny po-
žadavky na funkčnost. Řada zahrnuje 

dva nerezové květináče (Wave a Drop) 
a dva hliníkové květináče (Diamond 
a  Triangle), které vyrábíme ve třech 
barevných provedeních (v bílé, černé 
a červené). Květináče Wave a Triangle 
navíc nabízí možnost LED osvětlení, 
které v interiéru i v exteriéru působí 
velmi elegantním dojmem. 
Poprvé měli možnost květináče shléd-
nout na začátku listopadu návštěvníci 
Prague Design Weeku. Druhá prezen-
tace nové kolekce proběhla na Design 
Show pořádané showroomem Original 
Interier v Hradci Králové, které se zú-

častnili převážně architekti a designeři. 
S květináči se chystáme zúčastnit me-
zinárodních designových soutěží iF De-
sign Award a Red Dot Award. Případné 
umístění by mohlo vést ke zviditelnění 
značky a zároveň také usnadnit expan-
zi značky KASPER do zahraničí. Tak 
nám držte palce. :-)
Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
přípravě výroby nových květináčů i na 
výrobě samotné.  

Ing. Radka Kasperová

Petr Novague (*1980) patří mezi 
přední české designery. Absolvent 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové 
v Praze (produktový design). Design 
studoval také v Německu (Univerzita 
Duisburg Essen) a na Akademii výtvar-
ných umění v Bratislavě. Ještě během 
studií pracoval jako web designer pro 
Auto Škoda. Po skončení VŠUP zůstal  
na škole jako asistent vedoucího  
ateliéru. V r. 2008 se stal kreativním 
ředitelem firmy Logos Ltd. O rok poz-
ději zakládá designové studio Novague. 

Petr se zaměřuje na průmyslový a pro-
duktový design, grafický a web design, 
věnuje se také návrhům nábytku a in-
teriérů. Své postavení si vydobyl řadou 
ocenění na mezinárodních soutěžích 
v designu. Je dvojnásobným držitelem 
ceny Red Dot Award. Vystavuje své 
návrhy po celém světě, spolupracuje 
s významnými českými i zahraničními 
společnostmi a předává své zkušenosti 
i na akademické půdě.

Ing. Radka Kasperová

Společnost Patentes Talgo z Madridu je  
zákazníkem KASPER KOVO od roku 2013, 
kdy byla zahájena spolupráce v dodávkách 
vodních nádrží pro jejich vysokorychlostní 
vlakové soupravy.

Rozsah dodávek se postupně rozšiřuje dle jednotlivých 
projektů, které Talgo realizuje v posledních letech zejména 
v regionu Asie a Dálného Východu – Saudská Arábie, Ka-
zachstán, Rusko apod.
Vedle nádrží na kapaliny byla spolupráce dále rozšířena 
o nerezové tlakové nádoby a zejména hliníkové vzdušníky, 
které jsou určeny pro hydraulické systémy vlaku. Všechny 
tyto výrobky jsou velmi náročné z hlediska splnění všech 
požadavků norem daných cílových zemí a norem, které se 
vztahují na tyto výrobky.
Především výroba hliníkových vzdušníků se ukázala jako 
velmi problematická, nicméně poté co se problemati-
ce začala věnovat patřičná pozornost, byla technologie 
zvládnuta a od konce tohoto roku budou zahájeny první 
dodávky, za což patří poděkování celému projektovému 
týmu Talgo.
Pro sortiment hliníkových vzdušníků bylo nutné zřídit zce-
la oddělené svařovací pracoviště, aby bylo možné splnit 
všechny přísné nároky na čistotu pracoviště při svařování 
a další specifické podmínky jako je správná teplota a vlh-
kost tak, aby vzdušníky obstály zkoušky svarů pomocí 
rentgenu.
Spolupráce s Talgo bude v roce 2015 pokračovat v již za-
běhnutém sortimentu nádrží a vedle toho bude zahájena 
výroba nových typů nádrží pro navazující projekt dodávek 
vlaků do Kazachstánu, pro které bude nutné projít certifi-
kací dle ruských norem GOST.

Ing. Jakub Kasper

Nová kolekce květináčů Novague

realizace

terasa rodinného domu, praha
Návrh a realizace: Atelier Schlitz 

produkty: Nerezové květináče, lak

Dodávky 
pro vysokorychlostní 
vlaky Talgo 
(Španělsko)

Společnost KASPER DESIGN v současné době uvádí na trh novou kolekci květináčů navrženou 
designerem Petrem Novague. O vývoji nové řady jsme začali uvažovat na začátku loňského 
roku. Oslovili jsme předního českého designera Petra Novague, držitele dvou ocenění Red Dot 
Award za design. 
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› Rychlovlak Avril –Talgo, zdroj: www.talgo.com

› Designer Petr Novague s Radkou 
 Kasperovou a Jakubem Kasperem› Hliníkové vzdušníky Talgo na vlaky do Saudské Arábie

MgA. petr Novague



Architekti vycházeli z jasně formulo-
vaného zadání: dvoupodlažní dům pro 
mladou čtyřčlennou rodinu by měl mít 
velmi nízké provozní náklady. „Rodina 
upřednostňovala variabilní pokoje pro 
rostoucí děti, prostornou dílnu a sklad 
sportovního náčiní, ložnici a obytný 
prostor ve stejném podlaží s přístupem 
na terén“, říká Ing. arch. Michal Rou-
ha z Atelieru Povětroň. Sklad zahradní 
techniky a krytá parkovací stání jsou 
navržena mimo samotný dům.
Blízkost lesa i výhled na historické cen-
trum města se společně s nároky na 

pasivní energetický provoz staly hlav-
ními kritérii pro orientaci oken i řešení 
interiéru. Samotná stavba rodinného 
domu je kombinací železobetonové 
spodní stavby zapuštěné do terénu 
a na ní vložené dřevostavby. Proti hoj-
ně využívanému systému „two by four“ 
byla dřevostavba navržena ze systému 
STEICO, který využívá nosníků s I profi-
lem (dřevěné pásnice + stojina z tvrdé 
dřevovláknité desky).
„Pro naši firmu se jednalo o jednu 
z  prvních realizací z tohoto systému, 
přesto se nám společně s hlavním 
projektantem podařilo vyřešit stav-
bu ve všech detailech. Veškeré prv-
ky byly předem opracovány na CNC 
stroji, abychom si usnadnili následnou 
staveništní montáž“, uvedl Jiří Urban, 
projektant KASPER CZ. Konstrukce je 
provedena ze STEICO I-nosníků o  šíři 
300 mm u  obvodových stěn, respek-
tive z  nosníků výšky 400 mm u kon-
strukce střechy. Vodorovné prvky jako 

patní a věncové fošny a parapety jsou 
z  lepeného vrstveného dřeva STEICO  
Ultralam. Pro spojování byly v hojné 
míře používány dvouzávitové vruty 
WT-T a prefabrikované ocelové součásti  
(BOVA). Konstrukce byla po dokonče-
ní opláštěna z interiéru OSB deskami 
P+D s lepenou spárou, které tvoří pa-
robrzdnou vrstvu. Z vnější strany byla 
stavba opláštěna difuzně otevřenou 
dřevovláknitou deskou. Vzniklé dutiny 
v konstrukci byly vyplněny foukanou 
izolací.

Redakce

Společnost KASPER CZ se zabývá 
specifickým konstrukčním řešením 
staveb na míru, ať už přímo podle za-
dání investorů, nebo dle návrhů jejich 
projektantů či architektů. „Naším cílem 
je maximální užitná hodnota, stejně tak 
nám záleží na estetice řešení a promy-
šlených detailech. Každý chce bydlet 
kvalitně, pohodlně a v pěkném prostře-
dí,“ dodal Jiří Urban.

KLIENT: soukromá osoba 
AUTOŘI: Ing. arch. Martin Chlanda, 
Ing. arch. Michal Rouha, Ing. arch. 
Benedikt Markel, Ing. arch. Jana  
Fischerová/ ateliér Povětroň
DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE: 
Ing. Jiří Urban / KASPER CZ s.r.o.
PLOCHA POZEMKU: 1170 m2

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 198 m2

REALIZACE: 2014

Více na www.kaspercz.cz 

kompaktní dům ve svahu? 
precizně vyřešená dřevostavba od kASpEr CZ
Rodinná zástavba v oblasti trutnovského Červeného kopce přináší architektům a stavebním 
firmám velké výzvy. Jak řešit svažitý pozemek s převýšením 7,4 metrů a postavit na něm dvou-
podlažní dům s dřevěnou konstrukcí?  Společnost KASPER CZ  konstrukci dle návrhu architek-
tonického ateliéru Povětroň vyřešila precizně, rychle a do detailů! 

Redakční rada: předseda – Ing. Rudolf Kasper, členové – 
Helena Kadaníková, Ing. Jakub Kasper, Ing. David Kasper.
Foto: Miloš Šálek, archiv Xantipa Agency, Vladimír Řezníček,  
Ing. Petr Rieger, fotoarchiv firmy OXYMAT, fotoarchiv firmy TALGO
Vaše náměty a připomínky pište na e-mailovou adresu: 
h.kadanikova@kasperkovo.cz

www.kaspergroup.cz
www.kasperkovo.cz 
www.kaspercz.cz 
www.kasper.cz

Ing. Jan Frieda           
› projektant – statik 

Bc. Martin Kasper          
› projektant 

Jan Doubek › technik montáží

pErSONÁLNÍ ZMĚNY
V dubnu až listopadu 2014 byl posílen tým KASPER CZ  
o tyto nové spolupracovníky:

kASpEr CZ

Jak se nám letos 
dařilo v kASpEr CZ
Rok 2014 se vyvíjel v zásadě podle předpokladu, který 
jsme stanovili v rozpočtu pro tento rok. Mírně nesplníme 
plánovaný hospodářský výsledek, což je ovlivněno zejmé-
na nižší dosahovanou marží na zakázkách za situace, kdy 
obecně ceny v sektoru stavebnictví klesly za posledních 
6  let cca o 20 %. Propad výkonu stavebního sektoru se 
zastavil a dochází k mírnému růstu. V letošním roce se i na 
vysoce konkurenčním trhu podařilo zrealizovat i několik za-
jímavých zakázek jak svým rozsahem, tak technologicky či 
konstrukčně. Za zmínku stojí Dům ve svahu a  Dům na šik-
mo v Trutnově, Zkušebna vrtulových motorů v Hradci Krá-
lové, Chata Tesanka v Janově nad Nisou. Největší zakázkou 
co do počtu realizovaných styčníků i tržeb bylo zastřešení 
skladů pro Kavalier Sázava. 
V roce 2015 chceme dosáhnout lepších výsledků, budeme 
se i nadále zaměřovat na získávání většího počtu zakázek 
a to zejména v oblasti masivních konstrukcí a konstrukcí 
z lepeného lamelového dřeva. 

Ing. David Kasper
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