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Vážení spolupracovníci,

po půl roce se vám dostává do rukou další číslo našeho 
Journalu. Když jsem procházel jeho obsah, uvědomil jsem 
si, kolik významných událostí a mezníků jsme v našich fir-
mách prožili za posledních šest měsíců.

Rok 2014 jsme uzavřeli s velmi dobrými ekonomickými 
výsledky, KASPER KOVO dosáhlo historicky nejlepších 
čísel, KASPER CZ překonalo několik let trvající krizi ve 
stavebnictví a nabírá dech k dalšímu rozvoji. Významným 
oceněním pro naši firmu byla únorová návštěva prezidenta 
republiky Miloše Zemana v KASPER KOVO, naše nejmladší 
společnost KASPER DESIGN získala významné mezinárod-
ně uznávané ocenění Red Dot Award za design nové řady 
květináčů.

Věřím, že v tomto vydání Journalu najdete každý zajímavé 
informace, a zároveň mi dovolte, abych vás osobně pozval 
na KASPER DAY, který pořádáme v sobotu 20. 6. 2015 
v areálu KASPER KOVO Žitná ul. Rád vás přivítám i s vaši-
mi rodinnými příslušníky, připraven je bohatý program a pro 
všechny zájemce i prohlídka provozu.

Vážení spolupracovníci, přeji vám pěkné slunečné léto,  
vydařenou dovolenou, po které nás čekají náročné pra-
covní měsíce v závěru letošního roku. Knihy objednávek se 
nám plní, a tak je předpoklad, že i letošní rok pro nás bude  
úspěšným.

Ing. Rudolf Kasper
jednatel společnosti

Škola oceňuje nejlepší žáky pravidelně. 
Nedávno například tři nejlepší v oboru  
strojírenství – počítačová grafika  
(Pavel Tašek, Jaroslav Bezstarosta 
a  Lukáš Luštinec). Nyní tři nejšikov-
nější v oboru nástrojař (Daniel Vašata, 
Jiří Prouza a Pavel Křížek). Hodnotné 
ceny věnovala v obou případech firma 
KASPER KOVO.
Předání na školním pracovišti v Mla-
dých Bukách mělo slavnostní ráz. Ru-
dolf Kasper a ředitel školy Vladislav 
Sauer podepsali smlouvu o dlouhodo-
bé spolupráci. A přímo mezi obráběcími 
stroji, před asi dvacítkou žáků a něko-
lika mistry či kantory. „Pro naši strojí-
renskou firmu je spolupráce se školou 
a jejími obory rozhodující. Průmyslovku 
považuji za velmi kvalitní, spolupracu-
jeme už devátý rok a v současnosti 
zaměstnáváme asi třicet jejích absol-
ventů. Praxemi u nás prošla asi stovka 
žáků,“ chválil podnikatel Kasper trut-
novskou průmyslovku.
Rovněž ředitel školy potvrdil, že spolu-
práce je efektivní pro obě strany – ško-
láci si mohou vyzkoušet praxi v evrop-
sky uznávané firmě. Ta může naopak 
sáhnout do školy jako do líhně nových 
pracovníků. „Žádná technická škola 

nemůže existovat bez přímých vazeb 
na rozhodující zaměstnavatele regionu. 
Pochopitelně to souvisí zejména s tím, 
že můžeme připravovat absolventy, aby 
našli uplatnění ve firmách,“ uvedl Vladi-
slav Sauer.
Součástí slavnostního podpisu smlou-
vy bylo rovněž předání šeku na dvě 
stě tisíc korun. „V minulosti jsme dávali 
škole podstatně menší částky. Letos je 
to dvě stě tisíc, mělo by jít o dlouhodo-
bější trend,“ naznačil Kasper. Škola pe-

níze použije na modernizaci technické-
ho vybavení v oblasti strojírenství, tedy 
právě pro obory, které firma KASPER 
na průmyslovce nejvíce podporuje. 
„Z  hlediska finančních darů lze určitě 
říci, že je tato částka v historii školy nej-
vyšší, jakou jsme od spolupracujících 
firem dostali,“ dodal ředitel Sauer.

Pavel Cajthaml
Foto: Pavel Cajthaml a Luděk Dušek

SLOVO JEDNATELE

kASpEr grOup

KOVO rekordní!
KASPER KOVO dosáhlo v roce 2014 
rekordních výsledků v tržbách i zisku. 
Získaná důvěra našich dlouhodobých 
zákazníků má pozitivní dopad při roz-
jezdu nových projektů. Získali jsme 
také nové klienty pro dlouhodobou 
spolupráci a je předpoklad, že tento 
trend se pozitivně projeví i v ekonomi-
ce příštích let.

KOVO v roce 2014 investovalo celkem 
71,2 mil. Kč, což představuje největší 
částku za posledních 6 let. Z toho nej-
větší podíl 37,2 mil. Kč směřoval do 
rekonstrukce a modernizace provozu 
AQUA-STEEL. 
V roce 2015 očekáváme nárůst ob-
jednávek a výroby zejména v letních 
a podzimních měsících.

KASPER CZ se rozjíždí
V roce 2014 navýšila společnost tržby 
o 5 % proti předchozímu roku. V letoš-
ním roce předpokládáme další mírné 
zvýšení tempa. Tento trend nám potvr-
zuje i aktuální poptávka z trhu, nejdůle-
žitějším segmentem je pro nás oblast 
bydlení.

Ing. Rudolf Kasper

Výsledky firem za rok 2014, cíle 2015
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kasper předal ceny nástrojařům, 
průmyslovce věnoval dvě stě tisíc

kASpEr A ATELIEr TSuNAMI:
SkVĚLÁ SpOLuprÁCE ZALOŽENÁ NA DIALOgu

           v mil. Kč
Společnost  skutečnost 2014 plán 2015 

  Tržby  zisk před zdaněním Tržby  zisk před zdaněním

KASPER KOVO 466,4 35,8 522 36,2

KASPER CZ 86,4 2,5 95,3   4,2

Vánoční kASpEr 
pÁrTY 2014 
U příležitosti ukončení roku 2014 byla pro všechny za-
městnance společností KASPER a bývalé spolupracovníky, 
kteří v posledních letech odešli do důchodu, uspořádána 
KASPER PÁRTY, která se tentokrát uskutečnila 18. 12. 
2014 ve Společenském centru Trutnovska UFFO.

Jednatel společnosti pan Ing. Rudolf Kasper v úvodu této 
slavnostní události poděkoval a ocenil za dlouholeté pů-
sobení ve společnosti služebně nejstarší spolupracovníky, 
kteří zároveň obdrželi trička vyrobená pro tuto příležitost 
v limitované sérii, dále jim byly předány certifikáty a peněžní 
poukazy. Oceněnými byli: Zdeňka Albrechtová, Oldřich Fal-
ta, Tomáš Kocián, Michal Krumpholz, Zdeněk Maršík, Pavel 
Míl, Jaroslav Pich, Vladimír Řezníček a Zdeněk Šulc.
Při této příležitosti byli na začátku večera oceněni i nej- 
úspěšnější zlepšovatelé za období let 2012 – 2014. V ka-
tegorii „Nejaktivnější zlepšovatel za období 2012 - 2014“ 
získali ocenění pánové Jiří Karmášek a Josef Smeták. Za 
shodný počet přijatých zlepšovacích návrhů obdrželi od 
jednatele společnosti finanční odměnu.
V kategorii „Přijaté zlepšovací návrhy s největšími ekono-
mickými přínosy pro firmu za období 2012 - 2014“ byli 
vyhodnoceni tito zaměstnanci:
1. místo získal pan Miloš Havelka, jehož zlepšovací  
návrh v oblasti broušení bude aplikován i na další pracoviště.  
2. místo obsadil pan Jan Krejdl se svým zlepšovacím  
návrhem v oblasti logistiky. 

Po slavnostním zahájení a rekapitulaci roku 2014 následo-
vala zábava včetně občerstvení. Celým večerem přítomné 
provázel moderátor Tomáš Matuška a o zábavu se postaral 
nejen DJ, ale zaměstnanci se mohli pobavit při vystoupení 
kouzelníka, při ukázkách vicemistrů Evropy v akrobatickém 
rokenrolu, během barmanské show, eventuálně mohli využít 
také mobilního kasina a velkých šipek, které tu měli rovněž 
k dispozici. Jako vzpomínku na tento večer si mohli odnést 
i fotografie pořízené u fotostěny, které jim během celého 
večera pořizoval profesionální fotograf.
V závěru večera proběhlo slosování tomboly, kde mezi hlav-
ními cenami byl např. fotoaparát, stan a televizor. Výtěžek 
tomboly byl věnován Oblastní charitě Trutnov.
Děkujeme všem zaměstnancům za účast na tomto vánoč-
ním večírku a věříme, že všichni přítomní strávili příjemný 
společný večer.

Vedení společnosti
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Kdy a za jakých okolností začala spo-
lupráce Atelieru Tsunami s trutnovskou 
firmou KASPER?
Aleš Krtička: Naše spolupráce zača-
la před více než 20 lety při úpravách 
domu pana Kaspera. 

Proč si pan Kasper vybral právě váš 
ateliér?
Aleš Krtička: To je otázka spíše na něj… 
Myslím si, že jsme našli společnou  
„vlnovou délku“ v uvažování, hledání 
řešení, výtvarném cítění a podobně. 
Spojují nás i podobné zájmy – hudba, 
výtvarné umění, cyklistika, dobré víno. 
Možná bylo důvodem i to, že jsme 
v té době měli širší „záběr“. Intenzivně 
jsme projektovali také pro firmy jako 
Kimberly-Clark, Škoda Auto a.s., CIE 
Automotive a další významné společ-
nosti, které jsou ostatně našimi klienty 
dodnes. 

Která zakázka byla první?
Aleš Krtička: První práce byly úpravy 
a  následná rekonstrukce administra-
tivní budovy KASPER KOVO včetně 
řešení interiérů a úprav okolí.
Jan Řehák: Navázal jsem na práci svého 
kolegy Miloše Skalského, který začínal v 
areálu KASPER KOVO v Žitné ulici, což 
je hlavní závod celé divize. Pracoval jsem 
na projektu úspory energií, který v sobě 
zahrnoval kompletní rekonstrukci všech 
původních hal včetně zateplení, výměny 
plášťů, podlah a podobně. To bylo v roce 
2005. Na to navazovaly v tom samém 
areálu další dílčí úpravy. Do úspor ener-
gií ještě spadala administrativní budova. 
Z původní prefabrikované konstrukce 
vznikl pěkný současný objekt. Rozšiřo-
vali jsme areál směrem na východ. Při-
stavěla se hala manipulace, nová práš-
ková lakovna, skladová věž.  

Pak následovaly další, jaké?
Aleš Krtička: Postupně jsme společně 
pracovali na rekonstrukci a dostavbě 
celého areálu KASPER KOVO, souběž-
ně jsme řešili generel bývalého závodu 
Benzina a na základě tohoto dokumen-

tu byla vyprojektována a následně rea- 
lizována první etapa nového závodu 
společnosti KASPER CZ. V posledních 
dvou letech intenzivně pracujeme na 
stavebních úpravách a celkovém řeše-
ní výrobního závodu KASPER KOVO, 
provozovna AQUA-STEEL.
Jan Řehák: V roce 2009 jsme zača-
li budovat úplně nový areál KASPER 
CZ, což je provozovna, která se zabývá 
výrobou dřevěných vazníků a dnes už 
i  dřevěných konstrukcí pro dřevostav-
by. Ten areál začal vznikat téměř v sou-
sedství hlavního závodu v Žitné ulici. 
V dalších letech práce pokračovaly na 
provozovně AQUA-STEEL v Elektráren-
ské ulici, což je areál po bývalém závo-
du ČKD Dukla. Nejprve se tam dělaly 
drobnější úpravy, které vyvrcholily loni 
na jaře, kdy jsme s panem Kasperem 
začali řešit úpravu celého areálu včet-
ně všech centrálních hal od podlah, 
opláštění až po vnitřní vybavení. Na 
přelomu let 2014 a 2015 se uskuteč-
nila rekonstrukce objektu, který se stal 
srdcem výroby. Vše by mělo být dokon-
čeno do závěru května letošního roku. 

Mohl byste zhodnotit vzájemnou spolu-
práci? Má investor předem jasnou před-
stavu, jak by měla zakázka vypadat?
Aleš Krtička: Spolupráce s panem 
Kasperem a všemi pracovníky jeho 
společnosti si nesmírně vážíme. Je 
skvělé pracovat na náročných pro-
jektech v ovzduší důvěry, podobného 
výtvarného cítění, hledání efektivního 
řešení, a to vše okořeněné smyslem 
pro humor. Navíc spolupráce s panem 
Kasperem je obohacující v onom dia-
logu investor – projektant, kdy i mnohé 
jasné představy některé z obou stran 
vezmou zasvé po diskusi, věcné argu-
mentaci, při předložení lepšího řešení. 
Délka diskuse je různá. Někdy, jak se 
říká, je první nápad přímo shora, někdy 
se hledá správný výsledek doslova do 
poslední chvíle.
Jan Řehák: Vždycky říkám, že potíže 
jsou s investorem, který nekomunikuje, 

což určitě není případ pana Kaspera. 
Ten naopak patří mezi ty nejkomuni-
kativnější, které jsem potkal. Musím 
přiznat, že mi trvalo tři roky, než jsem 
se naladil na jeho vlnu. Hledal jsem 
k němu cestu, jak mu předložit věci po-
dle jeho představ a které by akceptoval. 
Od doby, kdy se dokončil projekt v Žit-
né ulici, došlo k přelomu a pan Kasper 
mně začal dávat daleko volnější ruku. 
Velice dobře to funguje, vzájemná dis-
kuse nad projekty je výborná a moje 
argumenty pan Kasper akceptuje.

Mají Atelier Tsunami a firma KASPER 
nějaké společné plány do budoucna? 
Pokud ano, jaké? 
Aleš Krtička: Plány máme, uvedu tedy 
ty, o kterých víme. Je to práce na ge-
nerelu a celkové vizi budoucí podoby 
bývalého závodu Texlen Trutnov. A ne-
pochybuji o tom, že pan Kasper má 
v rukávu ještě nějaké eso…
Jan Řehák: Jako ateliér jsme zatím na 
tom udělali minimum práce. Areál se 
zmapoval geodeticky, provedli jsme 
digitální zaměření všech budov. Zatím 
to máme v hlavách a zkoušíme přijít na 
princip vzájemného provozního a ob-
služného propojení areálů. 

Hynek Šnajdar

Spolupráce, která má smysl. Tak lze nazvat podnikatelské partnerství mezi investorem, kterým  
je trutnovská firma KASPER, a architektonickou, projektovou a designérskou společností  
Atelier Tsunami z Náchoda. Vzájemná užitečná a oboustranně prospěšná spolupráce trvá už 
řadu let. U jejího zrodu bylo setkání majitele firem KASPER Rudolfa Kaspera a architekta Aleše 
Krtičky, šéfa Atelieru Tsunami. Právě on a projektant Jan Řehák v rozhovoru pro Kasper Journal 
nastínili, jak taková spolupráce vypadá.   

Tradiční oceňování nejlepších nástrojařů Střední průmyslové školy v Trutnově zpestřila neobvyklá  
událost – podpis smlouvy o dlouhodobé spolupráci se strojírenskou firmou KASPER KOVO.

V areálu KASPER KOVO (v ul. Žitná) jsme 
pro vás připravili den plný her a zábavy, na němž 
nebude chybět ani občerstvení a prohlídka 
závodu KASPER KOVO.

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří 
a společné sobotní setkání zaměstnanců všech 
firem KASPER a jejich rodinných příslušníků na

kASpEr DAY
20. 6. 2015 od 10.00 do 15.00 hod.

program
•	 v	10.00	hod.	–	Zahájení	akce	–	přivítání	
 moderátorem Petrem Ticháčkem

•	 Hlídací dětský koutek, malování na obličej, 
 skákací hrad, trampolína

•	 Dětské soutěže a zpívánky na pódiu

•	 Prohlídka továrny 

•	 Kapela i reprodukovaná hudba

•	 Bohaté občerstvení

•	 v15.00 hod. – Závěr akce   

› Rudolf Kasper předává finanční dar řediteli školy panu Sauerovi
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Zeman navštívil firmu před pěti lety 
jako penzista. „Teď jsem tady jako pre-
zident. Myslím si, že je důležité navštívit 
podnik, který prosperuje a jde nahoru,“ 
prohlásil v jídelně na besedě před 150 
zaměstnanci. V této souvislosti mu 
Rudolf Kasper předal dar, který přímo 
souvisí s materiálem, s nímž firma pra-
cuje – rozměrný plechový květináč. „My 
umíme dělat výrobky z plechu. Proto 
prezidentovi věnujeme plechový květi-
náč, do něhož si první dáma může něco 
pěkného zasadit,“ upřesnil.
Součástí návštěvy firmy KASPER 
KOVO byl také neformální rozhovor 
prezidenta s majitelem firmy. „Zreka-
pitulovali jsme, kde byla firma tenkrát 
a kde je dnes. Tehdy měla naše firma 
200 zaměstnanců, dnes jich máme 
přes 360, obrat je dvojnásobný a dále 
plánujeme růst. To byl asi důvod, proč 

se prezident rozhodl k nám zavítat,“ vy-
světlil Kasper. Drtivá většina pracovní-
ků firmy nebere podle majitele své za-
městnání jako své hobby, ale jako zdroj 
obživy. „Snažíme se jim zaplatit za práci 
nadstandardní mzdu,“ uvedl. To ocenil i 
prezident, který vyjádřil uspokojení nad 
tím, že mzdy ve firmě KASPER KOVO 
jsou nad průměrem platů v Králové-
hradeckém kraji. Loni dosáhl průměr-
ný výdělek ve firmě více než 26 tisíc 
korun. „Zároveň jim vytváříme takové 
podmínky, aby se v práci cítili dobře. 
Usilujeme o to, aby měli čisté pracovní 
prostředí, kvalitní stravování, nabízíme 
jim také řadu benefitů v oblasti kultury 
i sportu,“ upozornil majitel.
Rudolf Kasper rovněž prezidenta Ze-
mana seznámil s ekonomickým vývo-
jem firmy. „Pracujeme řadu let s pěti-
letými plány, na které navazuje naše 

dlouhodobá vize. V tom plánu každo-
ročně počítáme s růstem zhruba deset 
procent. Měla by se zlepšovat i ekono-
mická situace, to znamená míra zisku. 
Naše firma je výkonná, efektivnější, 
máme vyškolenější personál. Za první 
pololetí letošního roku se můžeme po-
chlubit opět velmi dobrými výsledky.“ 
Prezidentskou návštěvu Rudolf Kasper 
považuje za důležitou událost. „Je to 
hlava státu. Pro naši firmu je návštěva 
čest a velké vyznamenání. Znamená to, 
že jsme s týmem našich zaměstnanců 
něco vybudovali. Ještě před patnácti 
lety tady nebylo nic. Jestliže nás po té 
době navštíví prezident, tak jsme asi 
ušli dobrý kus cesty,“ dodal.

Hynek Šnajdar 

V dubnu 2015 jsme úspěšně absolvo-
vali recertifikační audit obou závodů 
na systém integrovaného řízení jakosti  
(kvalita, BOZP, ekologie) a v květnu 
2015 jsme na toto navázali auditem 
obou provozoven na certifikát pro vý- 
robu kolejových vozidel EN 15085.
Oba audity byly uzavřeny certifikací fir-
my na všechny tyto normy a patří velký 

dík všem, kteří se na auditu podíleli v 
přípravné fázi a následně při samotném 
auditu. Do přípravy bylo zapojeno cel-
kem asi 15 vedoucích pracovníků, kteří 
na svých úsecích věnovali značné úsilí 
měsíce dopředu, aby audity úspěšně 
proběhly.
Bohužel se audity neobešly bez dílčích 
závad, jejichž náprava bude řízena ná-

pravnými opatřeními od úseku kvality 
tak, abychom tato zjištění převedli do 
podoby dalšího zlepšení těchto oblastí.
Vedle dílčích problémů auditoři shodně 
ocenili rozvoj obou závodů od posled-
ního auditu, rozsah investic za poslední 
rok a celkovou kondici firmy.

Ing. Jakub Kasper4 5

prezident Zeman ocenil dynamický 
rozvoj firmy kASpEr kOVO
„Dobří holubi se vracejí,“ řekl při nedávné návštěvě firmy KASPER KOVO prezident republiky 
Miloš Zeman. Před sídlem společnosti ho přivítal majitel Rudolf Kasper se synem Jakubem. 
„Zdravím pana majitele i jeho syna, korunního prince firmy. Dá se to tak říci, ne?“ otázala se 
hlava státu. 

Zatím sbíral úspěchy a medaile v ringu, ale letos poprvé získal ocenění i mimo něj. Thajboxer 
Ondřej Marvan, který ve firmě KASPER KOVO pracuje jako obsluha laserového řezacího stroje 
na středisku CNC, byl minulý měsíc vyhlášen nejlepším sportovcem TJ Loko Trutnov za rok 
2014. „Překvapilo mě to. Jsem šťastný,“ usmíval se čtyřiadvacetiletý sportovec, když přebíral 
skleněnou plaketu pro vítěze ankety.

Změny v organizační 
struktuře
V organizační struktuře KASPER KOVO dochází v první po-
lovině tohoto roku k významným změnám v oblasti projek-
tového řízení, řízení kvality a výrobního úseku závodu Žitná.
Dlouhodobě neobsazenou pozici vedoucího výroby závodu  
Žitná od května 2015 převzal Ing. Ondřej Pfaff, který  
paralelně provedl dlouhodobě připravované změny v řízení 
výroby na úrovni některých mistrů.
Druhým krokem je převzetí pozice manažera kvality obou 
závodů Ing. Pavlem Rosulkem, který bude pokračovat v 
práci Ing. Pavla Waňka, jemuž se podařilo za uplynulé roky 
výrazně posunout celý systém kvality naší firmy.
Manažer kvality Ing. P. Rosulek je od 1. 6. 2015 podřízen 
Ing. Jakubovi Kasperovi, Ing. P. Waněk zůstává ve firmě 
podřízen jednateli společnosti. Bude mít na starosti trvalé 
zlepšování, spolupráci se školami, učni, studenty, absolventy 
atd. Bude začleněn do projektu „štíhlá výroba“.
Cílem těchto kroků v oblasti řízení výroby i úseku kvality je 
posílit aspekt jakosti výroby a posun interních procesů na 
vyšší úroveň, což bude spojeno s celou řadou dalších změn. 
Podpůrnou funkci v tomto rozvoji sehraje i úsek řízení pro-
jektů, kde tuto oblast vedle Bc. Roberta Galla, na tlakových 
nádobách, posílí nově od začátku roku Ing. Petr Králík, kte-
rý společně s Ing. Jakubem Kasperem řídí všechny výrobní 
projekty závodu Žitná.

Vedení společnosti

Trutnovský tvrďák v loňském roce pře-
devším vybojoval stříbro na mistrovství 
Evropy v polském Krakově, kde bitvu o 
titul prohrál s Litevcem Sigitasem Gai-
zauskasem.
Skloubit sport a práci není jednodu-
ché v žádném zaměstnání, ale ringový 
sport vyžaduje obzvláště tvrdou dři-
nu, kterou Ondra podstupuje čtyřikrát 
týdně. „Před zápasem je to i šestkrát,“ 
upozorňuje bojovník. „Ale myslím, že 
to v rámci možností celkem zvládám. 
Na tréninky chodím před nebo po prá-
ci podle toho, jak mi vychází,“ dodává 
sympaťák, který má v profesionálním 
ringu bilanci 9 vítězství (2 KO) a 5 po-
rážek.
V letošním roce by se chtěl účastník 
dvou evropských mistrovství (Antalya 

2012, Krakov 2014) posunout ještě 
o jeden level výš. „Můj cíl je nominovat 
se na mistrovství světa a udělat tam 
dobrý výsledek,“ přeje si čtyřiadvace-
tiletý bojovník. Je to velká výzva. Svě-
tový šampionát se totiž nebude konat 
nikde jinde než v Thajsku, navíc přímo v 
Bangkoku. „Jako u nás máme za před-
mět tělocvik, tak oni tam mají ve škole 
thajbox,“ vypráví o jiné kultuře. Účast 
na šampionátu ale pro něj bude pod-
míněna i tím, jestli se získá dostatek 
financí na cestu.
Ve svém zaměstnání se Ondra často 
setkává s tím, že se ho lidé ptají, jak do-
padl a jaké bude mít další „fighty“. Za 
těch šest let, co se věnuje Muay Thai, 
si získal už dost fanoušků. Na druhou 
stranu občas se mu donese i takový 

názor, že si lidé klepou na čelo, jaký 
to má smysl. „Hodně lidí si to spojuje 
s pouliční rvačkou, ale tak to není. Já 
jim vždycky říkám, že je to sport jako 
každý jiný. Akorát je mezi šestnácti pro-
vazy,“ tvrdí.
A proč si thajbox vlastně vybral? „Líbil 
se mi a byla to pro mě výzva něco ta-
kového zkusit a dokázat si sám sobě, 
jestli na to mám,“ prozrazuje bývalý 
fotbalista. „Dodnes mě thajbox napl-
ňuje a je to už tak trošku můj životní 
styl,“ usmívá se zaměstnanec KASPER 
KOVO. Jeho náplní práce je seřizovat 
laser tak, aby řezal bez otřepu, nečistot 
a dalších závad. Vyřezané díly pak třídí 
a posílá dál do toku firmy. Už čtyři roky.

Michal Bogáň 

NArOZENÍ DĚTÍ 
Za předešlého půl roku byly rodiny zaměstnanců 
posíleny o následující přírůstky:

Prosinec 2014
•	 Nela	Voňková,	nar.	12.	12.	2014	
 (otec Martin Voňka – strojní zámečník - svářeč)
Leden 2015
•	 Justýna	Pinkavová,	nar.	5.	1.	2015	
 (otec Tomáš Pinkava – IT administrátor)
Březen 2015
•	 Jiří	Petr,	nar.	4.	3.	2015	
 (otec Jiří Petr – dělník povrchových úprav)
•	 Štěpán	Zink,	nar.	12.	3.	2015	
 (otec Jaroslav Zink – strojní zámečník – svářeč)
•	 Filip	Kuda,	nar.	13.	3.	2015	
 (otec Jiří Kuda – technolog a programátor laser)
•	 Karolína	Přibylová,	nar.	16.	3.	2015	
 (otec František Přibyl – technolog a programátor OL)
•	 Adéla	Čížková,	nar.	23.	3.	2015	
 (otec Martin Čížek – vedoucí provozu černého)

NOVÍ ZAMĚSTNANCI
Od prosince 2014 do května 2015 nastoupili 
do společnosti KASPER KOVO následující noví 
zaměstnanci:

Audit integrovaného systému řízení 
jakosti a audit certifikace pro 
kolejová vozidla

„Nejsem pouliční rváč“ 
   říká tvrďák od laseru

životní jubilea 
V roce 2015 oslavili své životní 
jubileum zaměstnanci
KASPER KOVO:

•	50 let 
 Miloš Havelka, Jiří Kult, 
 Mirka Labíková a Jiří Hruška           
•	55 let
  Václav Volejník
•	60 let
 Dietmar Salwender 
 a Jiří Pacovský
•	65 let
 Ivan Horáček

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

gratulujeme panu 
Jaroslavu Jaškovi 
V lednu 2015 oslavil významné 
životní jubileum 90 let bývalý za-
městnanec společnosti KASPER 
KOVO pan Jaroslav Jašek, kte-
rý pracoval v této společnosti 
a jejím předchůdci dlouhá léta  

jako mistr výroby a poté firem-
ní recepční, až téměř do svých 
83  let. Zástupci společnosti při 
této příležitosti pana Jaška na-
vštívili s  dárkovým balíčkem, 
zavzpomínali na jeho pracovní 
éru a popřáli další léta pevného 
zdraví. I  my se k  tomuto přání 
připojujeme. 

Redakce

Červinka Petr 
dělník povrchových úprav

Bachtík Pavel 
dělník povrchových úprav

Herout Dominik
dělník povrchových úprav

Drtina Martin 
mistr lakovny

Mgr. Myšková Eva 
referent prodeje zahraničí

Posekaný Miroslav 
obsluha ohraňovacího lisu

Attl Pavel 
strojní zámečník

Taláb Jaroslav 
strojní zámečník – svářeč 
a montáž

Kužel Martin 
obsluha ohraňovacího lisu

Mgr. Bc. Dagmar Papíková

› Prezident Miloš Zeman s Rudolfem Kasperem

› Ing. Ondřej Pfaff

› Ing. Pavel Rosulek a Ing. Pavel Waněk

› Ing. Petr Králík



› Opláštění extruderu WINDMÖLLER Varex 105 – konstrukce P. Janský

kASpEr kOVO

V sortimentu závodu Žitná se jed-
nalo hlavně o nové typy plechových 
opláštění pro naše švýcarské zákaz-
níky v segmentu CNC strojů. Největší 
výzvou jsou nová opláštění pro firmu 
TORNOS EvoDECO 10 a 32, která 
jsou tvarově velmi náročná a jejichž 
příprava byla podmíněna šibeničním 
termínem. Finálním krokem uvolnění 
sériové výroby jsou úspěšné provoz-
ní testy, ale zákazník již po přejímce  
vyjádřil velkou spokojenost a zejmé- 
na s ohledem na krátký termín vyslo-
vil velké uznání celému projektovému 
týmu.

Paralelně s tímto projektem probíhá 
vzorkování opláštění KELVARIA pro 
firmu Kellenberger, které představuje 
zcela nové pojetí designu u tohoto  
výrobce brousicích strojů. Předpoklá-
dané zahájení sériové výroby je pláno-
váno na červen 2015.

V sortimentu kolejových vozidel běží 
od začátku roku 2015 paralelně něko-
lik nových projektů. V závodu Žitná to 
jsou zejména první větší projekty pro 
francouzskou divizi FAIVELEY TRANS-
PORTATION a švýcarského specialistu 
na elektrorozvaděče do vlaků firmu 
APS. Jednalo se o nerezové a hliní-
kové konstrukce s velmi vysokými 
nároky na přesnost a kvalitu provede-
ní. Výroba projektů pro Faiveley je již 
nyní nasmlouvána až do roku 2016. 
Všechny tyto projekty pro kolejová vo-
zidla konstrukčně připravoval J. Král.

Sortiment kolejových vozidel doplňují 
nové typy nádrží závodu Elektrárenská 
pro španělské TALGO. Stávající sorti-
ment byl rozšířen o další typy nádrží 
pro pokračování výrobního projektu 
pro vlakové soupravy do Kazachstánu 
– vzorkování a přejímky těchto nových 
typů nádrží budou probíhat minimálně 
až do konce léta 2015.

Pro budoucí rozvoj výroby závo-
du Elektrárenská představoval 
významný krok kompletní vývoj 
poštovního skluzu pro balíkové 
zásilky pro německý SIEMENS. 
Proběhla výroba jednoho testo-
vacího prototypu, který je aktuál- 
ně testován, a vedle toho jsou 
vyvíjeny další modely. Pokud Sie- 
mens uspěje v aktuálních tend-
rech, měl by se tento sortiment 
výrobků stát velmi významným 
pro náš nový závod ještě do kon-
ce tohoto roku.

Ing. Jakub Kasper

V návaznosti na úspěšně zvládnutý 
start sériové výroby pro zcela nové-
ho zákazníka Windmöller & Hölscher 
v roce 2014, jsou do výroby KASPER 
KOVO postupně zadávány další typy 
opláštění extruderů tohoto německého  
výrobce technologií na výrobu plas-
tových folií. V letošním roce to budou 
3 různé typy opláštění Varex, přičemž 
prvním vzorkovaným modelem byl 
Varex 105 a další zcela nové výrobky, 
jako jsou elektrorozvaděče apod.
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Nové projekty 
ve výrobním sortimentu

přestavba výrobních provozů

Háčkovaná věž 
sochaře Čestmíra Sušky 
vyrostla v trutnovské 
firmě kASpEr

Rok 2015 jsme zahájili startem řady nových výrobních programů, které byly poměrně náročné  
na technickou přípravu a koordinaci vzorkování – v mnoha případech se jednalo o technologicky 
zcela nové problémy.
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Od března 2014 celých 16 měsíců probíhá realizace výrobních provozů a infrastruktury  
celého závodu. Za toto období jsme zde celkem proinvestovali 37,2 mil. Kč, zrekonstruová-
ny jsou výrobní haly, hala pro sklad materiálu a expedici, nově jsme vybudovali trafostanici,  
kompresorovnu, nové tryskací zařízení a mokrou lakovnu.

Spolupráce majitele trutnovské firmy KASPER, příznivce umění Rudolfa  
Kaspera, s proslulým sochařem Čestmírem Suškou, zdárně pokračuje. Po 
soše Krasavice, která zdobí prostor před sídlem společnosti, tentokrát umělec  
navrhl sochu-rozhlednu nazvanou Háčkovaná věž. Vyrobena byla ve firemní 
továrně AQUA-STEEL.

Do konce roku 2015 je prioritou op-
timalizace pracovišť a výrobního toku 
a  postupné zvyšování produktivity 
práce a efektivity provozu. Nejvíc úko-
lů nás v této oblasti čeká na provoze 
výroby tlakových nádob. S Ateliérem 
Tsunami připravujeme další etapy 

modernizace závodu, jejichž realizace 
bude upřesněna ve druhém pololetí 
letošního roku. Podmínkou dalších vý-
znamných investic je výrazné zvýšení 
výkonnosti provozovny, která již v le-
tošním roce překračuje dvojnásobek 
loňských tržeb. Střednědobým cílem 

v  horizontu 4 – 5 let je dostat provoz 
výkonnostně na úroveň blížící se závo-
du v Žitné ulici, kde v roce 2015 roz-
počtujeme 407 mil. Kč tržeb.

Ing. Rudolf Kasper

Originální a netradiční rozhledna není rovná, 
ale je složená ze šikmých ocelových válců. Vy-
soká je patnáct metrů, v průměru má tři me-
try a váží zhruba patnáct tun. Objekt nemá 
žádnou povrchovou úpravu. Je ze syrové 
ocele, později ho pokryje rez. Dovnitř se vchá-
zí dveřmi na točité schodiště s třiašedesáti 
schody. Až nahoru, kde je půlkulatá střecha 
se čtyřmi otvory, může najednou vystoupat 
dvacet lidí. Ve stěnách rozhledny jsou vypá-
lené kruhové ornamenty připomínající krajky. 
„Jsou inspirované dečkami, které naše babič-
ky háčkovaly. Bude to takový pomník našim 
babičkám,“ řekl sochař. Dílo bylo dokončeno 
ve druhé polovině dubna. 
„Jsem rád, že socha-rozhledna vznikla v naší 
továrně AQUA-STEEL. S panem Suškou spo-
lupracuji už delší dobu a jsem velmi spokoje-
ný. O svých kvalitách mě umělec přesvědčil 
už předchozím dílem Krasavice,“ uvedl Ru-
dolf Kasper. Sochař se do Trutnova rád vrací. 
V roce 2013 měl v Uffu výstavu a před tímto 

společenským centrem bylo umístěno jeho 
dílo Ocelot. Od té doby se datuje jeho spolu-
práce s Rudolfem Kasperem.
Letos dostal pozvání, aby prezentoval svá díla 
v Plzni – Evropském hlavním městě kultury. 
Rozhledna se měla stát součástí jeho dosa-
vadní největší výstavy na nádvoří kulturního 
centra Depo 2015. „Když jsem začal kon-
cipovat tuto výstavu, řekl jsem si, že by bylo 
dobré vytvořit nějakou pořádnou rozhlednu. S 
nápadem jsem oslovil pana Kaspera, protože 
spolu dlouhodobě spolupracujeme. Ten se pro 
nápad nadchnul a výroba podle mého návrhu 
mohla začít,“ vzpomíná Suška. Je to poprvé, 
co sochař, kterému se říká „velký recyklátor“, 
vytvořil něco, co nevzniklo recyklací, jako v 
případě starých cisteren či koulí ze zbytků 
ocelových materiálů. „Poprvé vzniká něco 
úplně od začátku, bez recyklace,“ potvrdil.
Rozhledna byla po svém dokončení naložena 
21. dubna na nádvoří továrny AQUA-STEEL 
dvěma mohutnými jeřáby na nákladní vozidlo 

s dlouhým návěsem. Potom několik hodin pu-
tovala do cíle své cesty – Plzně. V areálu Depa 
2015 byla ukotvena a obklopena dalšími 
šestnácti díly se stala dominantou Suškovy 
výstavy Restart. Tímto dílem se Trutnov pro-
pojil s letošním Evropským hlavním městem 
kultury. Na vernisáž výstavy se v pátek 24. 
dubna vydala i výprava deseti zaměstnanců 
firmy KASPER.
Hned po příjezdu se sochař přivítal s Trut-
novany, věnoval jim ochotně svůj čas a ne-
chal se s nimi před Háčkovanou věží vyfotit. 
Slavnostního otevření dveří do trutnovské 
rozhledny se zhostil sám umělec. „Chtěl bych 
poděkovat firmě KASPER, že rozhlednu vyro-
bila a její delegace, kterou zdravím, sem dnes 
přijela. Díky této firmě jsem mohl dílo umís-
tit tady, podle mě, do nejbáječnějšího nově 
vzniklého kulturního a komunitního centra 
v republice,“ prohlásil sochař Suška. Potom 
odemkl zámek, za mohutného aplausu otevřel 
dveře do rozhledny a jako první vystoupal na 

vrchol věže. „Z rozhledny je úžasný výhled a 
je to splnění mých nejtajnějších snů,“ svěřil se 
po návratu z vrcholu.

Háčkovaná věž bude v areálu plzeňského 
Depa 2015 stát do konce letošního roku, pak 
se vrátí zpět do Trutnova. „Původní dohoda 
s panem Kasperem byla, že se po skončení 
výstavy rozhledna vrátí zpět do areálu firmy 
Kasper. Patrně ale bude stát na nějakém 
kopci v Trutnově,“ naznačil její osud Čestmír 
Suška. Sochař zatím neví, zda bude ve tvor-
bě rozhleden dále pokračovat. Kromě trut-
novské Háčkované věže má další dvě menší 
rozhledny umístěné na nádvoří Depa v Plzni, 
jedna stojí v botanické zahradě v Praze a pátá 
je zatím v jeho Studiu Bubec. V Brně by rád 
udělal ležící rozhlednu, v níž bude kavárna.

Hynek Šnajdar, foto: Pavel Aberle

KASPER KOVO bezplatné dárce krve a plazmy v jejich pro-
spěšné činnosti podporuje. Mimo zákonem daných úlev 
v  pracovní a finanční oblasti dárce krve a plazmy oceňuje 
finanční odměnou 1 000 Kč za každých 10 bezplatných 
odběrů krve. Jsme hrdi, že náš zaměstnanec pan Mánek se 
dlouhodobě věnuje této prospěšné činnosti.

Vedení společnosti

•	 věk:	36	let
•	 v	naší	společnosti	zaměstnán	od	srpna	2004	
 jako dělník v kovovýrobě – svářeč
•	 absolvoval	již	168	bezplatných	odběrů	plazmy	
 a je držitelem Zlatého kříže 1. stupně

kASpEr kOVO představuje:

David Mánek    

Ing. Marek Tomáš, DiS.
konstruktér

Munzarová Lena 
dělník povrchových úprav

Hanuš Pavel 
operátor a zástupce 
mistra montáže

Haken Tomáš
manipulant

Hornych Petr
manipulant – expedient

Mečár Vlastimil 
manipulant – expedient 

Arnošt Libor 
strojní zámečník 
– elektrofiltry

› TORNOS EvoDECO 10 – konstrukce 
 V. Rejmont, zdroj: www.tornos.com

› Skluz balíkových zásilek pro SIEMENS
  – konstrukce J. Stára

› Záběry z přejímky od firmy 
 TORNOS na montáži

› KELLENBERGER opláštění KelVaria 1000 - konstrukce D.Včeliš, zdroj: www. kellenberger.net

› Nová trafostanice a rozvodna vysokého napětí – uvedení do provozu květen 2015

› Nová kompresorovna – uvedení do provozu duben 2015

› Pro srovnání – původní kompresorovna – pístové kompresory
 ČKD, odpojeno v dubnu 2015, o dalším osudu technologie
 ještě jednáme

› Nádrže Talgo projekt Kazachstán 2 – konstrukce M. Nývlt



Výhled 2015 
a další roky
Tento rok a v letech následujících před-
pokládám mírný růst obecně v oblasti 
stavebnictví v ČR. V oblasti dřevosta-
veb se dá růst předpokládat o něco 
větší vzhledem k jejich rostoucí popu-
laritě, rychlé výstavbě a příznivé ceně. 
Tento vývoj bude minimálně kopírovat 
KASPER CZ, přičemž o lepší výsledky 
se pokusíme získáním většího podílu na 
trhu v ČR, a to ve všech technologiích 
pro dřevostavby, které jsme schopni 
dodat, a zároveň rozšířením prodejních 
aktivit do zahraničí mimo již stávající 
v  Polsku také aktuálně na Slovensko. 
V  nejbližší době neplánujeme žádné 
větší investice, i když časem se může 
nějaká potřeba obnovy či rozšíření uká-
zat jako nutná.

Informace 
o expanzi na
slovenský trh
V březnu letošního roku KASPER CZ 
vstoupila na slovenský trh uzavřením 
smlouvy o obchodním zastoupení se 
slovenskou firmou H2M z Bratislavy. 
Tento vstup na Slovensko jsme ještě 
podpořili naší účastí na mezinárodním 
stavebním veletrhu CONECO v Bratisla-
vě ve dnech 25. - 28. 3. 2015. Účast 
na veletrhu a první poptávky i realiza-
ce ukazují na solidní potenciál rozvoje 
v tomto regionu.

Audit CqS 
a informace 
o personální
změně
Ve dnech 14. a 15. 4. 2015 jsme 
úspěšně absolvovali recertifikační audit  
ISŘ provedený firmou CQS. Auditem 
jsme prošli na výbornou jen s několi-
ka doporučeními. Za tento výsledek 
zejména děkuji paní Dianě Hanákové 
a panu Ivanu Kuhnovi. Od 1. 6. 2015 
převezme od paní Hanákové, která se 
bude naplno věnovat obchodní činnos-
ti, funkci manažera kvality Ing. Pavel  
Waněk.

Ing. David Kasper

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 TORNOS, fotoarchiv firmy 
KELLENBERGER
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

pErSONÁLNÍ ZMĚNY

Narození dětí

Do KASPER CZ nastoupili v květnu 2015 tito noví 
zaměstnanci – dělníci dřevovýroby:
Milan Zdichynec, Petr Machek, Seweryn Damian 
Olszewski a Jan Stehlík

Obchodní tým KASPER DESIGN se 
rozšířil o novou obchodní zástupkyni 
Ing. Veroniku Maňáskovou

Dne 28. 11. 2014 se předákovi směny Pavlu Svobodovi 
narodila dcera Valika Svobodová.
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Red Dot Award je jednou z největších a 
nejuznávanějších designových soutěží 
na světě a KASPER uspěl mezi 4928 
přihlášenými výrobky z 56 zemí světa. 
Vítězství v tak významné mezinárodní 
soutěži, které se účastní ekonomičtí  
giganti z celého světa, je pro značku 

KASPER obrovským úspěchem a oce-
něním za dosavadní práci. Věříme, že 
nám pomůže navýšit prodeje a více 
zviditelnit značku u nás i na zahranič-
ních trzích. Výrobek s tímto oceněním 
je ve světě  vnímán úplně jinak. 

Ocenění Red Dot získala černá varian-
ta květináče v provedení s LED diodo-
vým osvětlením. Tvar pláště je navržen 
tak, aby se daly jednotlivé květináče řa-
dit  za sebou, takže slouží jako elegant-
ní dělící prvek ve veřejných prostorách, 
například v kancelářích, recepcích, lob- 
by hotelů... Květináč ocení i majitelé 
domů a bytů, kteří chtějí svoje bydlení 
ozvláštnit zajímavým solitérem. Pod-
svícení květináče samozřejmě skvěle 
působí i venku, například jako nepřímé 
osvětlení terasy nebo zahrady.
Slavnostní večer při příležitosti udě-
lování cen proběhne na konci června 
v německém Essenu. Z akce připra-
víme fotoreportáž, kterou si můžete 
prohlédnout na facebookovém profi-
lu KASPER DESIGN. www.facebook.
com/kasperdesignsro
Moc děkuji všem kolegům, kteří se 
na vývoji a výrobě květináče podíleli.  
Věřím, že i vás toto ocenění potěší. :-)

Ing. Radka Kasperová

Značka kASpEr získala významné 
mezinárodní ocenění red Dot Award
V prosincovém čísle našeho Journalu jsme avizovali, že jsme přihlásili květináče z nové kolekce Nova-
gue do mezinárodní soutěže Red Dot Award. S potěšením vám nyní můžeme sdělit, že květináč Wave 
ocenila za produktový design titulem Red Dot Award 38 členná porota Zentrum Nordrhein Westfalen 
z německého Essenu. 

kASpEr DESIgN

kASpEr CZ

realizace:
Společnost Lego, Kladno
Návrh a realizace: Filuna s.r.o.
Produkty: nerezové květináče na míru

› Rekonstrukce chaty Tesanka, Hrabětice nad Nisou

› Barokní sýpka, Břešťany


