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Květináče KASPER v obchodním centru Šantovka

›

Barokní sýpka v Břešťanech

Firemní časopis skupiny společností KASPER

›

Zásobníky z nerezavějící oceli pro firmu ProMinent

kasper group
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Vánoční KASPER PÁRTY
2015

Hodnocení výsledků firem za rok 2015 a plán 2016
V roce 2015 se velmi dobře dařilo
firmě KASPER KOVO, která dosáhla
historicky výrazně nejlepších výsledků.
Mladá společnost KASPER DESIGN
získala významné ocenění v meziná-

rodní soutěži Red Dot Award a prezentovala se na trhu novými výrobky.
Firma KASPER CZ se na rostoucím
stavebním trhu i nadále stabilizovala
a podařilo se jí splnit plán 2015, což je
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›

Atletika Trutnov

Firmy KASPER podporují region

Vážení spolupracovníci,

Již mnoho let je značka KASPER jedním z největších podporovatelů kulturních, charitativních
a sportovních aktivit v trutnovském regionu. Ročně do těchto oblastí investujeme prostředky
v řádu milionů korun.

do rukou se vám dostává další číslo našeho firemního Journalu, které obsahuje celou řadu důležitých milníků pro naše
podnikání.

Cílem těchto aktivit je podporovat zejména mládež, která je budoucností
Trutnova, umožnit lidem kontakt s kulturou a sportem. Zdravá, sebevědomá
a vzdělaná populace je to, co Trutnov
bude v budoucnu nejvíce potřebovat.

Úvodem vám všem děkuji za nasazení a společnou práci
v roce 2015, který byl pro naši skupinu rokem úspěšným
– dosáhli jsme historicky nejvyššího zisku. K tomu nám výrazně pomohla celková investiční nálada ve světové ekonomice, díky níž naši zákazníci objednávají historicky největší
objemy. Tyto výsledky by mohly být i výrazně lepší, negativně se v roce 2015 projevil, snad poprvé od roku 2000,
nedostatek kvalifikovaných pracovníků a zvýšená fluktuace
v našem regionu vzhledem k náborovým aktivitám všech
průmyslových zaměstnavatelů.
Rozhodli jsme se na tento vývoj reagovat a zaměříme naše
úsilí na daleko intenzivnější vzdělávání zaměstnanců a jejich
motivaci, nastartovali jsme dlouho diskutovaný projekt modernizace firemních procesů v KASPER KOVO, který bude
znamenat zásadní změnu filozofie v celé firmě a jsem pevně
přesvědčen, že povede k vyšší spokojenosti zaměstnanců
a firmy budou dosahovat lepších výsledků.
I v tak náročném roce, jakým byl rok 2015, jsme našli čas
a energii na řadu dalších akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit (např. Kasper Day, koncerty, Mikulášská,
Vánoční Kasper Párty).
Přeji vám i vašim rodinám dobré zdraví v roce 2016 a firmám další úspěšný rok.

Ing. Rudolf Kasper
jednatel společnosti

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY
KULTURA
Společnost KASPER umožnila také v loňském roce v klubovém patře pražské O2 areny bezplatnou účast, případně
účast s částečnou úhradou za catering, na 70 kulturních
a sportovních akcích 101 zaměstnancům včetně jejich rodinných příslušníků. Nabídka tohoto benefitu pro zaměstnance bude i v letech následujících, společnost uzavřela
smlouvu na pronájem ve stejném rozsahu i na období dalších 2 let, do února 2018. Pro rok 2016 již bylo zveřejněno k možnosti účasti 37 akcí, včetně hokejových zápasů,
z nichž 24 zaměstnanců včetně rodinných příslušníků využilo od ledna 2016 účast již na 13 akcích.

2

U příležitosti ukončení roku 2015 byla pro všechny zaměstnance společností KASPER a bývalé spolupracovníky,
kteří v posledních letech odešli do důchodu, uspořádána
KASPER PÁRTY, která se i letos uskutečnila ve Společenském centru Trutnovska UFFO a to v pátek 18. 12. 2015.

Ing. Rudolf Kasper

počet zam.
Strojírenství Kasper KOVO

SLOVO JEDNATELE

pozitivní pro další období, kdy plánujeme investice a nárůst odbytu zejména
na slovenském trhu.

Redakce

Rekapitulace hlavních partnerských
a sponzorských aktivit v roce 2015:
• generální partner Společenského
centra Trutnovska pro kulturu a volný
čas UFFO (od roku 2012 – smlouva
prodloužena i pro rok 2016)

›

• generální partner festivalu Trutnovský podzim (od roku 1992)
• generální partner Galerie města
Trutnova (od roku 2012)
• hlavní partner jednoho z nejvýznamnějších jazzových festivalů v ČR
JAZZINEC (od roku 2012)
• generální partner atletického oddílu
TJ LOKO Trutnov (od 2008 – smlouva prodloužena do roku 2018)
• hlavní partner lyžařského běžeckého
klubu Olfin car Vella Trutnov (od roku
1993)
• partner basketbalového klubu BK

KARA Trutnov (od roku 2011), od
roku 2016 hlavní partner mládežnického basketbalu v Trutnově
• jeden z hlavních partnerů SPŠ v Trutnově
Vedle těchto dlouhodobých a pravidelných partnerství jmenuji ještě další.
Mezi mnohými je to například sponzorování Charity v Trutnově, Domova Sv.
Josefa v Žirči a řady dalších charitativních, sportovních a kulturních jednorázových akcí.
Ing. Rudolf Kasper

V úvodu této slavnostní události jednatel společnosti pan
Ing. Rudolf Kasper ocenil nejúspěšnější zlepšovatele. V kategorii „Nejaktivnější zlepšovatel 2015“ byl vyhodnocen
pan Ondřej Pöllner a v kategorii „Nejefektivnější zlepšovatel“ pan Martin Hubáček. Oba vyhodnocení obdrželi finanční odměnu.
Jednatel společnosti také otevřel fiktivní „Síň slávy
KASPER“, do které za dlouholeté a přínosné působení ve
společnosti vstoupili první spolupracovníci a to: paní Ing.
Marie Janská, pan Ing. Petr Rieger a pan Ing. Jaroslav Šlapka, kteří rovněž obdrželi finanční odměnu.
Po slavnostním zahájení a rekapitulaci roku 2015 následoval společenský program a nechyběl ani bohatý raut. Večerem přítomné provázeli moderátoři Zorka Hejdová a Tomáš
Matuška. V úvodu se o vánoční atmosféru postaral hudební
orchestr ZUŠ Trutnov - Musica Candida, který zahrál několik vánočních skladeb, následovala brazilská show v podání
taneční skupiny Tradición i s rychloškoličkou tance, nechyběl ani Pole dance – tanec u tyče a o hudbu se postaralo
herecké vokálně-instrumentální kvarteto Hamleti ve složení
Aleš Háma, Jakub Wehrenberg, Dalibor Gondík a Hardy
Marzuki.
Zaměstnanci si také mohli vyzkoušet svůj postřeh u světelné stěny, k dispozici byl fotokoutek a pobavit se mohli
i u laserové střelnice.
Ani tento rok nechybělo slosování tomboly, kde mezi hlavními cenami byl např. televizor a hifi systém. Výtěžek tomboly
byl věnován Oblastní charitě Trutnov.
Děkujeme všem hostům za účast na tomto slavnostním vánočním večeru.

Adam Plachetka

Adam Plachetka,

Vedení společnosti

světová pěvecká hvězda, nadchnul
diváky Trutnovského podzimu
Famózní, jedinečný, skvělý. Tyto superlativy přesně vyjadřují závěrečný koncert loňského 35.
ročníku mezinárodního festivalu klasické hudby Trutnovský podzim. Ve Společenském centru
Uffo se v programu Mozart – Salieri nadšenému publiku představil vynikající český operní pěvec
Adam Plachetka (30), kterého doprovodilo hudební těleso Czech Ensemble Baroque Orchestra
dirigenta Romana Válka.
Podle ředitele Uffa Libora Kasíka byl
koncert mimořádným zážitkem a návštěvníci měli možnost slyšet i vidět
jednoho z nejlepších pěvců naší historie, skutečnou superstar. „Jeho nádherný hlas, dokonalá a přirozená technika i přátelská osobnost byly asi tím
nejlepším možným zakončením našeho
festivalu,“ pochvaloval si Kasík, který
prozradil, že tohoto pěvce slyšel „naživo“ poprvé.
Ředitel Uffa o Plachetkův koncert velmi stál a podařilo se zajistit termín,
přestože to nebylo jednoduché. „Adam
Plachetka si u nás vystoupení velice
užíval, i když šlo již o jeho třetí koncert
v řadě. Nemohl jsem si nevšimnout, jak
bravurně pracuje se svým dechem, jak
má fantasticky dlouhé dechové fráze.
Je prostě dokonalý, a to i ve výběru

svého repertoáru. Je to světová hvězda, která se může ještě vyvíjet,“ myslí
si Libor Kasík.
Patronát nad tímto operním podnikem
měla trutnovská firma Kasper, která
kulturní aktivity Uffa dlouhodobě finančně podporuje. Majitel společnosti a mecenáš v jedné osobě Rudolf
Kasper je známým milovníkem klasické
hudby a na Plachetkově koncertě samozřejmě nemohl chybět. Z vystoupení
pěvce byl nadšený.
„Už krátce po zahájení bylo patrné,
že kromě krásného hlasu z pěvce září
jeho osobnost,“ uvedl. Po koncertě byl
s ředitelem Uffa i Adamem Plachetkou
na večeři. „Na to, jaká je to hvězda, je
to úplně normální, skromný a příjemný člověk. Udělal na mě velmi dobrý

dojem,“ prozradil Rudolf Kasper, který
má klasickou hudbu rád tak, že za ní
jezdí i mimo Českou republiku, například na špičkový festival v rakouském
Salzburgu. „On je v této oblasti jeden
z nejinformovanějších a nejznalejších
sponzorů,“ dodal ředitel Uffa.
Koncert Adama Plachetky v Uffu, který ještě před dosažením třiceti let věku
vystoupil na nejpřednějších scénách
v Metropolitní opeře v New Yorku,
v Královské opeře v Covent Garden
v Londýně i v milánském Teatro alla
Scala, byl bez nadsázky kulturním svátkem, důstojným a mimořádným vyvrcholením loňského 35. festivalu Trutnovský podzim.
Hynek Šnajdar

›

Návštěvníci v provozu KASPER KOVO v rámci KASPER DAY

KASPER DAY potěšil děti, staly se z nich
filmové a rockové hvězdy
Velkou událostí ve firmě KASPER KOVO se loni stal tak zvaný KASPER DAY. Hlavní událostí se
stala prohlídka této firmy, které se zúčastnily tři stovky lidí. Kromě zaměstnanců přijali pozvání
také jejich rodinní příslušníci včetně dětí. Program byl pestrý a zajímavý, nikdo se nenudil a celý
den se bylo na co dívat a těšit.
Při exkurzi v prostorách firmy se účastníci exkurze setkali nejen s majitelem
holdingu Rudolfem Kasperem a dalšími
zástupci vedení společnosti, ale mohli
se také seznámit s vybranými provozy.
Provázeli je při tom zkušení pracovníci, kteří je podrobně seznámili s detaily
výroby a také odpovídali na dotazy přítomných návštěvníků.
Součástí KASPER DAY byl rovněž pestrý zábavný program. Zajímavostí bylo,

že každý zaměstnanec dostal stopadesátikorunový příspěvek na bohaté občerstvení. Pro všechny bylo připraveno
grilování, podávaly se hot dogy, pivo
i nealkoholické nápoje.
Myšleno bylo i na nejmenší účastníky
KASPER DAY, kteří se s nadšením zapojili do workshopů či korálkových dílen. Děti velmi potěšila i nevšední atrakce, kterou bylo tvoření obřích bublin.

A co jim udělalo největší radost? No
přece tak zvaná fotobedna, která je
proměnila v celebrity. Každý si totiž
mohl prožít několik minut slávy a stát
se například filmovým hrdinou nebo
rockovou hvězdou. Na památku si děti
odnášely parádní snímky. KASPER
DAY se i přes nepříznivé počasí vydařil
a všichni odcházeli domů spokojeni.
Hynek Šnajdar
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kasper kovo provozovna žitná
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Nové projekty provozovny Žitná

Vize a Strategie
KASPER KOVO

Posledních několik měsíců vzniká v „konstrukční dílně“ KASPER KOVO několik velmi zajímavých projektů, které jsou specifické svou celkovou komplexností, náročností jak na technické
řešení, tak samotnou výrobu.

V kolektivu širšího vedení firmy jsme v závěru roku 2015
nadefinovali a dohodli akční plány k realizaci strategie firmy do roku 2020. Prvním krokem přípravy strategie byla
formulace vize společnosti, kterou jsme společně shrnuli
do 3 bodů, které v sobě obsahují veškeré dlouhodobé cíle
a hodnoty našeho podnikání:

Pro naše švýcarské zákazníky totiž od
druhé poloviny roku 2015 vyvíjíme
a vzorkujeme opláštění zcela nových
generací strojů, přičemž naši konstruktéři řeší obecné zadání zákazníka
s cílem splnit jejich striktní cílové požadavky a zároveň vytvořit výrobně a nákladově přijatelné řešení.
Jedná se o vývoj zcela nové generace opláštění CNC brusky pro firmu
Kellenberger, která bude představena
na veletrhu v Miláně na podzim 2016.
Za celé konstrukční řešení toho vývoje
zodpovídá pan Krejzl, který s ohledem
na velký rozsah spolupracuje s dalšími
konstruktéry, kteří se snaží kapacitně

Projekt žralok

procesy štíhlého podniku
Strategie firmy následně definuje konkrétní kroky, které vedou k naplnění vize. Jedná se o celou řadu dlouhodobých
úkolů a činností, které mají definovány konkrétní zodpovědné osoby a měřitelné cíle, abychom mohli výsledky postupně vyhodnocovat a navázat na ně v dalším období.
V návaznosti na oficiální vydání strategie proběhlo několik
kol prezentací s cílem rozšířit povědomí o těchto hlavních
cílech a hodnotách mezi všemi pracovníky firmy, aby každý
ve firmě chápal, kam směřujeme a čeho chceme dosáhnout.
Ing. Jakub Kasper

Celý projekt navazuje na strategii firmy, která byla kolektivu zaměstnanců
představena formou interních prezentací a dále bude v únoru vydána infor-

mační brožura, která vysvětlí klíčové
oblasti, přínosy a cíle. Všechny tyto
informace také budou přístupné na
samostatné internetové stránce, která
vznikne v rámci nového webu kasperkovo.cz.
Logo žraloka pochází z dílny akademického sochaře pana Michala Gabriela,
který je autorem např. soch „koček“
před Společenským centrem Trutnovska UFFO. Tento sochař pro nás vytvo-

řil jeho grafickou podobu, která bude
provázet celý projekt implementace
procesů štíhlého podniku. Vyvrcholením této spolupráce bude realizace
sochy žraloka v životní velikosti v technologii nerez, jejíž výrobu zcela zrealizuje KASPER KOVO pod autorským
vedením pana Gabriela. Toto výjimečné
sochařské dílo bude umístěno v sídle
naší firmy.

›

Cena Firma škole 2015

›

Firma škole – ocenění
Mimořádné ocenění za příkladnou spolupráci zaměstnavatelů se školami
V královéhradeckém kongresovém
centru Aldis převzal v listopadu 2015
jednatel společnosti KASPER KOVO
s.r.o. pan Ing. Rudolf Kasper mimořádné ocenění Královéhradeckého kraje
a Krajské hospodářské komory za příkladnou spolupráci školy a zaměstnavatelů v projektu „Firma škole 2015“.
Oceněním tak vyústila dlouhodobá
spolupráce a podpora vzdělávání v růz-

ných formách v regionu, zejména pak
spolupráce se SPŠ v Trutnově, která
byla iniciátorem nominace v rámci vzájemné spolupráce.
Komise složená ze zástupců krajského
úřadu a Krajské hospodářské komory
vybrala ze 14 nominovaných firem 5,
které tímto způsobem ocenila.

Mezi 5 nejlepšími se umístila i SPŠ
Trutnov, která do tohoto projektu nominovala právě naši společnost.
Oceněné školy a firmy jako poděkování obdržely plastiku rukou, které mají
symbolizovat gesto spolupráce mezi
firmami a školami.
Redakce

Prosinec 2015
• Klára Kuťáková, nar. 28.12 2015
(otec Pavel Kuťák – obsluha lisu svorníků)
• Karel Kluger, nar. 18.12. 2015
(otec Karel Kluger – projektový manažer)
Mgr. Bc. Dagmar Papíková

Brusič,

Od října 2015 do února 2016 oslavili své
životní jubileum:

který vychovává
atletické naděje

• 55 let - zaměstnanci Jozef Pecuch, Jaroslav
Roženský, Pavol Zajíček, Ivan Kuhn a Jan Urban

• 50 let - zaměstnanci Filip Koten, Miloš Petržela,
Ing. Stanislav Hofman a Vladimír Kuncl

• 60 let - zaměstnanci Petr Fér a Vasyl Kukla

Vzpomínka

Miloš Havelka s Ladou Pejchalovou

„Člověk musí odvádět kvalitu. To je nejdůležitější. Každým rokem je to však
těžší, protože odběratelé mají stále vyšší
nároky a my jim musíme vyhovět,“
říká zaměstnanec z moderní strojírenské firmy, jakých v Evropě moc není.
„Všechno je vlastně ruční práce, ale
musí to být provedeno tak, jako kdyby
ten výrobek vypadl ze stroje,“ poukazuje na důkladný proces výroby.
Předávání ceny

Září 2015
• Alexandr Nehyba, nar. 21. 9. 2015
(otec Jaroslav Nehyba – stojní zámečník – svářeč)

Ing. Jakub Kasper

Letos v lednu uplynulo již deset let od momentu, co Miloš Havelka nastoupil do firmy KASPER
KOVO. V podniku pracuje jako brusič nerezu a je o něm známo, že když to někdo z jeho kolegů
flinká, dokáže pěkně zvýšit hlas.

Exportér roku

4

S ohledem k utajení vývoje není možné prezentovat žádné detaily vzhledu
těchto strojů, dokud neproběhne jejich
oficiální představení.

Duben 2015
• Michael Taláb, nar. 19. 4. 2015
(otec Jaroslav Taláb – strojní zámečník - svářeč)

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

›

Naše společnost KASPER KOVO se umístila ve 20. ročníku celostátní soutěže „Českých 100 nejlepších“, kterou
pořádá COMENIUS, pan-evropská společnost pro kulturu,
vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci, na pěkném
69. místě. Na prvním místě se umístila ŠKODA AUTO a.s.
a například IVECO CZECH REPUBLIC, a.s. na 65. místě.

Vedení společnosti

Vývoj pro oba tyto zákazníky je projektově řízen od Ing. Králíka, který koordinuje všechny kroky vývoje a ladí
postup a požadavky zákazníků.

Ing. Jakub Kasper

Umístění v celostátních soutěžích
“Českých 100 nejlepších”

Firma KASPER KOVO se tradičně zúčastnila celostátní soutěže Exportér roku, kterou pořádají Střední podnikatelský
stav, z.s. a Asociace na podporu podnikání v ČR, záštitu nad
soutěží měla Hospodářská komora ČR. Naše firma se umístila v kategorii exportérů do ročního objemu 500 mil. Kč na
pěkném 8. místě. Je to již několikáté umístění v TOP ten.

Druhým rozsáhlým projektem, který
kompletně zpracovává pan Rejmont,
je nový stroj firmy TORNOS MSW XL,
který přestavuje vyšší generaci obráběcího stroje MultiSwiss, který již
KASPER KOVO řadu let pro TORNOS
vyrábí. Jedná se o řešení nových požadavků na konstrukční řešení, které
vyplývá z nového designu a z nasazení
stroje pro obrábění dílů větších rozměrů. Tento projekt je specifický měnícími
se požadavky zákazníka v průběhu vý-

voje, které vyplývají z nových poznatků
vývojářů, jak jsou prováděny první testy na prvním vzorku.

Od dubna 2015 byly rodiny zaměstnanců posíleny
o následující přírůstky:

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Projekt Žralok představuje všechny aktivity související s restrukturalizačními opatřeními, které
máme naplánované pro příštích několik let v oblastech řízení, organizace, personalistiky a zavádění principů štíhlého podniku v oblasti výroby i administrativy v obou provozovnách KASPER
KOVO.
Označení tohoto interního projektu
symbolem žraloka souvisí s evoluční
dokonalostí této paryby, která je po milionech let vývoje dokonalá, efektivní a
krásná. Pro tyto vlastnosti jsme si žraloka vybrali za vzor naší práce v rámci
tohoto projektu.

a poradensky vypomáhat. První prototyp fyzicky vznikne v květnu 2016
a následně bude zahájena sériová
výroba.

NAROZENÍ DĚTÍ

V Trutnově (a nejen tam) však slýcháme o Miloši Havelkovi i jako o úspěšném trenérovi atletiky, když on sám
býval v minulosti vynikající závodník.
Narodil se v Chebu v roce 1965. Do
Trutnova se jako dítě přistěhoval s rodiči, kteří sem přijeli za prací. Otec měl
vedoucí funkci v zemědělství, matka
pracovala u počítačů.
Malý Miloš nejdříve dva roky dělal řecko-římský zápas, poté hrál dva roky
fotbal, kde si jeho rychlosti všiml pan
Vašíček a přihlásil ho na atletiku. Bylo
jasné, že z něj bude sprinter. Po necelých dvou letech už ho přetáhli do
Jablonce a objevil se i v reprezentaci.

V šestnácti byl v hale nejrychlejším běžcem na 60 metrů a držitelem pěti československých rekordů na 150 metrů.
Těžké tréninky v dobách komunismu,
kdy už ve velmi raném věku musel začít
zvedat činky, si ovšem vybraly daň na
zdraví. Trhaly se mu svaly. V juniorech
byl stále zraněný, lékař mu doporučil,
aby běh alespoň na rok přerušil. Když
se vrátil z vojny z Klatov, běhat vydržel
už jen tři roky a pak přišel konec. Od
atletiky si dal pauzu a vrátil se k ní až
po třicítce jako trenér v Trutnově.
V té době se tady toho moc nedělo,
ale s příchodem jeho a Petra Musila,
se kvalita zdejšího oddílu a závodníků
začala zvedat. Miloš Havelka měl na
starost technické disciplíny, které tu
nikdo nedělal a z jeho líhně postupně
vyrostly mládežnické reprezentantky
ve vrhačských disciplínách - Eliška
Kultová, Linda Novotná, Denisa Dvořáková – až po současný nejzářivější klenot trutnovské atletiky, výškařku Ladu
Pejchalovou, bronzovou medailistkou
z loňského mistrovství světa do 17 let.

Čím ho trénování naplňuje? „Baví mě
sledovat, jak se závodníci vyvíjejí. Nemusí to být ani špičkoví sportovci, ale
důležité je, že je to baví, jezdí po závodech a stále se zlepšují,“ odpovídá na
otázku kouč, který klade důraz na to,
aby se děti v žákovských kategoriích
nespecializovaly pouze na jednu disciplínu, nýbrž se učily všestrannosti.
Atletika je podle něj těžký sport a člověk se musí postupně vyvíjet. Navíc,
ne každý má atletické vlohy, které hrají
také svou roli. „Buď se to podchytí anebo ne,“ hlásí Miloš Havelka. V oddílu
Lokomotivy se to, vzhledem k dosaženým úspěchům, momentálně daří. Ačkoliv nabídka sportů v dnešní době je
tak velká, že se stává, že děti přecházejí
jinam. To ale trenérovi zase tolik nevadí.
„Já tvrdím, že stát může děkovat Bohu
za jakékoliv dítě, které se chytí sportu,
protože ten je základ. Naučí se v něm
disciplínu a další věci, které se mohou
hodit do života,“ uzavírá jednapadesátiletý muž, jehož svěřenkyni letos třeba
uvidíme na olympiádě v Riu.
Hynek Šnajdar

V listopadu 2015 nás navždy opustil
náš dlouholetý kolega pan Bohuslav
Matějka. Ve společnosti KASPER
KOVO pracoval velmi spolehlivě od
roku 2000 v pozicích mistr svařovny,
operátor nákupu, vedoucí skladu, skladník.
Vzpomínáme, nezapomeneme.

Redakce

PODĚKOVÁNÍ
V loňském roce odešli do důchodu zaměstnanci
KASPER KOVO:
paní Eva Hašková, pan Ivan Horáček a pan Miroslav
Skrbek, pan Zdeněk Krumpholz, pan Lubomír
Řezníček a pan Dietmar Salwender.
Děkujeme za práci odvedenou pro společnost
a přejeme dlouhá léta pevného zdraví.
Redakce
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kasper kovo provozovna elektrárenská
noví zaměstnanci

Od 1. 1. 2016 vedení společnosti rozhodlo o změně názvu provozovny
na KASPER KOVO s.r.o., provozovna Elektrárenská (zkratka KKE).

Od června 2015 do února 2016 nastoupili
do společnosti KASPER KOVO následující noví
zaměstnanci:

Nové projekty

Baudyš Josef
konstruktér
Kluger Karel
projektový manažer
Schreiberová Zuzana
samostatná účetní
Veleba Martin
konstruktér

Rosiek Robert Stanislaw– dělník povrchových úprav
Šormová Lucie – dělník povrchových úprav
Vanta Marcel – brusič
Vít Petr – obsluha ohraňovacího lisu
Scheuer David – operátor výroby
Hoffman Stanislav – strojní zámečník – montáž
Podzimek Jan – obsluha laseru
Kuncl Vladimír – strojní zámečník
Lhoták Viktor – manipulant
Prouza Dominik – strojní zámečník
Hofmann David – svářeč
Osowiecki Jaroslav – firemní recepční – vrátný

provozovny Elektrárenská
Mezi hlavní nové výrobní programy provozovny Elektrárenská patří sortiment tlakových a netlakových nádob pro firmu ProMinent, která je významným celosvětovým dodavatelem technologií pro zpracování odpadních vod. V roce 2015 a 2016 pro tohoto nového zákazníka vyrábíme
technologie pro instalace v zemích bývalého SSSR.
Jedná se o výrobu nádrží z nerezavějící oceli vyšších jakostí, které jsou odolné chemikáliím a při výrobě je nezbytně nutné dodržet přísné technologické
požadavky na svařování a následné
povrchové úpravy. Spolupráce s tímto
novým zákazníkem bude pokračovat
na dalších projektech, které jsou v přípravě. Aktuální objednávky vykrývají
výrobu do května 2016.

9 / 2016 / březen

Vývojový projekt skluzu
pro firmu SIEMENS Logistics
V roce 2015 probíhal vývoj systému skluzů pro našeho tradičního zákazníka SIEMENS Logistics.
Celé konstrukční řešení zpracoval pan Stára a projektové řízení samostatně řešil Ing. Králík.
Jedná se o výrobky určené pro instalace v centrech pro třídění balíků (zásilková centra pošt
nebo expresních doručovatelů jako je UPS nebo DHL) nebo pro třídění a přepravu zavazadel na
letištích. Vývoj byl v průběhu roku ověřen dvěma koly testování přímo v distribučních centrech
v Německu a na konci roku se podařilo tyto aktivity „přetavit“ v první reálné obchodní zakázky.
Aktuálně jsou v obchodních jednáních
cenové nabídky na několik distribučních center a letišť v rámci celé Evropy
v souhrnné hodnotě několika milionů
EUR. Celý tento výrobní program je
určen pro výrobní kapacitu provozovny
Elektrárenská, což by v případě úspěchu představovalo zásadní navýšení
obratu.

Jedná se o menší zakázku, na které
bude možné ověřit v opakované výrobě některé konstrukční a technologické postupy a systematicky řešit

pracoviště a související přípravky. Pro
rozjezd tohoto výrobního programu
je to tedy ideální zakázka na přípravu
sériové výroby, jejíž pokračování bude
záviset na výsledcích probíhajících obchodních jednání.
Ing. Jakub Kasper

›

kasper design

Nové výrobní programy provozovny
Elektrárenská budou tvořit přesunuté projekty z provozovny Žitná, kde
je nutné uvolnit část výrobní kapacity
pro nájezd sériové výroby nových kabin. Bude se jednat o výrobky s vyšší
opakovaností, které zapadají do stávajícího sortimentu práškové lakovny
a bude je zde tedy možné kompletně
dokončit a expedovat.
Vedle toho dojde k dílčímu nárůstu
objemu výroby mrazících systémů pro
JBT, který by měl být na konci roku
završen výrobou jednoho mrazícího
systému FPF, jehož start je avizován
na srpen 2016 s termínem dodání do
konce roku.

Jako první byla uzavřena malá objednávka na dodávku atypických skluzů
pro třídění zavazadel na letišti v Mnichově s dodacím termínem v dubnu
2016.

Skluz na balíkové zásilky

realizace
Bliss Day Spa Hodonín – Lázně Hodonín
Pro nové lázně v Hodoníně jsme vyráběli 36 ks lakovaných nerezových nádob určených do vnitřních i venkovních
prostor.
Objednatel: MANAG, a.s.

›

Zásobníky z nerezavějící oceli pro firmu ProMinent

Ing. Jakub Kasper

Zadražil Lukáš – strojní zámečník – svářeč
Sieňkowski Jerzy – svářeč
Cybulski Michal – svářeč
Béla Alexandr – dělník povrchových úprav
Pluhař Bedřich Petr – strojní zámečník - svářeč
Šimánek Martin – svářeč
Tokár Valdemar – strojní zámečník – svářeč
Sklář Martin – manipulant
Kraus Milan – skladník
Rimpl Lukáš – strojní zámečník – montáž
Vlášek Michal – strojní zámečník – svářeč
Hošek Lukáš – dělník povrchových úprav
Štěpán Petr – strojní zámečník – svářeč
Dombai Martin – svářeč a obsluha pálicích zařízení
Borůvka Bohuslav –operátor výroby
Felker Otta – dělník povrchových úprav, manipulant
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MIKULÁŠSKÁ HODINKA

Začátek měsíce prosince 2015 byl ve znamení 1. Mikulášského setkání s dětmi a rodiči
v KASPER KOVO s.r.o. Díky významné podpoře jednatele společnosti a nadšení všech kolegů,
kteří pomohli oddělení prodeje s organizací této akce, se podařilo uvítat v prostorách KASPER
KOVO téměř 50 dětí a jejich doprovod.
Děti měly možnost si během své mikulášské hodinky vyzdobit vlastní perníčky, zazlobit si s čertem a zatančit
si s andělem, ochutnat domácí dobroty, které napekly zaměstnankyně
KASPER KOVO a především se setkat
s Mikulášem, který jim předal povzbuzující nadílku v podobě adventního kalendáře.
Děkujeme všem za pomoc, podporu
a velkou dávku nadšení a těšíme se na
příští setkání s dětmi, rodiči a Mikulášem!
Oddělení prodeje

certifikace

›

Lakované květináče v Bliss Day Spa Hodonín

Obchodní centrum Šantovka v Olomouci

›

Další pěknou zakázkou KASPER DESIGN byla dodávka velkých kulatých nerezových květináčů pro obchodní centrum
Šantovka v Olomouci.

Gril Viggo II

Grily KASPER › novinky v sortimentu

Návrh a realizace: PEARL – DESIGN s.r.o.

Na konci loňského roku proběhla úspěšně certifikace grilu VIGGO II na zemní plyn a zároveň byl
certifikován gril na plyn upravený pro prodej v Německu a ve Švýcarsku.

›

Setkání s Mikulášem

Společnosti KASPER KOVO se v únoru
2016 podařilo obhájit ASME certifikát
pro výrobu tlakových nádob. Obhájení
certifikátu bylo důležité pro zajištění
výroby stávajících Asme zakázek a pro

získávání nových. Tímto vedení společnosti děkuje celému realizačnímu týmu
pod vedením Ing. Rosulka za zvládnutí
ASME certifikace.
Vedení společnosti

Certifikaci předcházely technologické
změny, jelikož jsou v zahraničí mimo
jiné používány plynové bomby s odlišnou náplní a velikostí. Zároveň certifikace podléhá jiným normám než u nás
v ČR. Certifikaci jsme prováděli proto,
že máme v plánu v letošní sezóně rozšířit prodej grilů i do zahraničí. Podařilo
se nám najít partnera, který působí jak
v Německu, tak ve Švýcarsku.

Další novinkou v sortimentu grilů je gril
VIGGO II na zemní plyn. Grily na zemní
plyn jsou určeny i pro použití ve vnitřních prostorách jako jsou restaurace,
kavárny, hotelové provozy. Reagujeme
také na trend využívání venkovních
kuchyní, kam se právě grily na zemní
plyn hodí. Zákazníkům odpadají starosti s výměnou plynových lahví nebo
s nákupem dřevěného uhlí či briket
v případě grilu na tuhá paliva.

Moc děkujeme panu Petrovi Janskému
za přípravu technického řešení a za zajištění certifikace grilu u Strojírenského
zkušebního ústavu v Brně.
Ing. Radka Kasperová

›
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Květináče v obchodním centru Šantovka

kasper cz
KASPER SK s.r.o.
Na slovenský trh jsme vstoupili již na jaře roku 2015, kdy
jsme se rozhodli pro obchodní zastoupení v Bratislavě. Impulz přišel ze strany v té době zákazníků Ing. Branislava Mačika a Ing. Róberta Hlavinky. Tito založili společnost H2M
s.r.o., která se stala obchodním zastoupením KASPER CZ
na Slovensku na základě smlouvy o spolupráci a odstartovala svoje působení na Mezinárodním stavebním veletrhu
Coneco v březnu v Bratislavě. Po poměrně úspěšné sezóně
a desítkách realizací na Slovensku jsme se v závěru roku
2015 rozhodli pro založení společnosti KASPER SK s.r.o.
a zřízení provozovny v Senci u Bratislavy. V současné době
probíhá příprava instalace výrobních technologií s cílem
v průběhu března zahájit výrobu prvních zakázek. Cílem
KASPER SK je působit na Slovensku a v Rakousku a v horizontu 5 let se stát jedničkou na slovenském trhu.
Ing. David Kasper

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V listopadu 2015 oslavil životní jubileum
60 let společník, prokurista a obchodní
ředitel společnosti KASPER CZ pan Ing.
Jaroslav Šlapka, který je zaměstnancem
firmy od května roku 1996. Vedení společnosti si jeho práce velmi váží, Ing. Šlapka patří mezi největší odborníky v oboru dřevěných nosných konstrukcí v rámci celé České republiky. Obchodně
a technicky se podílel na tisících zakázek, které jsme realizovali. I po lidské stránce je Ing. Jaroslav Šlapka člověkem,
se kterým jsem vždy rád komunikoval a pracoval.
Jubilantovi blahopřeji, děkuji za dlouholetou výbornou práci
pro společnost a do dalších let přeji hlavně pevné zdraví.
Ing. Rudolf Kasper

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
Do KASPER CZ od července do září 2015 nastoupili
tito noví zaměstnanci:
		
Hejduková Pavla
		asistentka ředitele
Šimek Dušan – technik montáží
Na pracovní pozici dělníka dřevovýroby:
Jarolím Filip, Sláma Libor, Kyral Milan, Ulrych Michal,
Karnet Daniel.
Mgr. Bc. Dagmar Papíková

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, Petr Štásek.
Vaše náměty a připomínky pište na e-mailovou adresu:
h.kadanikova@kasperkovo.cz

8

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

›

Rekonstrukce zastřešení barokní sýpky v Břešťanech

Pod novým krovem a střechou největší české
barokní sýpky vznikne kulturní centrum
Přes 300 let stará barokní sýpka postavená ve vsi Břešťany nedaleko hory Říp dostala nový krov a dokončuje se střecha. Objekt sýpky, která patří k největším u nás a nejspíše i ve střední Evropě, je obdélného tvaru a má čtyři až pět nadzemních podlaží podle sklonu terénu. V době, kdy ji současný majitel,
pan Teodor Těžik, zakoupil, byla sýpka bez střechy, stropy z masivních trámů byly rozprodány a vnitřní
dřevěné konstrukce byly napadeny hnilobou a dřevomorkou. Celkově byla budova v dezolátním stavu.
Majitel je profesionální výtvarník a kostýmní návrhář a rozhodl se, že památkový objekt přetvoří na univerzální výstavní, scénický, koncertní a ateliérový
prostor umožňující provozování mnoha
kulturních aktivit.
Prvním z náročných úkolů Ing. arch.
Tomáše Podhajského bylo navrhnout
novou střechu s velkými střešními okny
pro zajištění dostatku denního světla.
Replika původního krovu, tj. použití šikmých stolic nesených rastrem stropních trámů uložených na boční stěny
sýpky a podepřené uprostřed zachovanými sloupy a trámy původních pater,
nebyla možná. Poklesem poničených
dřevěných konstrukcí by šikmé stolice
mohly způsobit rozvalení stěn sýpky.
V roce 2014 byla proto navržena
nová koncepce respektující původní
vnější tvar krovu, ale aplikující odlišné

Finišovací
válce

konstrukční pojetí. Konstrukce krovu
z lepeného masivního dřeva je rozdělena na sedm prostorových segmentů
se stanovou střechou a dva koncové
prostorové segmenty s valbovou střechou. Prostorové segmenty byly doplněny několika krovovými rámy. Každý
segment je prostorově a konstrukčně
samostatný a samonosný. Dodavatel
krovu, společnost KASPER CZ s.r.o.,
prováděla kompletaci dílů na terénu
a osazovala je na vrchol domu vcelku.
Montáž se tak velmi zrychlila. Podle
původní koncepce osazené trámy stropu dnes slouží pro položení provizorní
montážní podlahy pod krovem.
Každý segment je tvořen nosnými
trojúhelníkovými rámy spojené vodorovnými krokvemi („po Vlašsku“), které jsou tzv. „rybinami“ začepovány do
nosných rámů. Koncové segmenty jsou
obdobné s využitím nárožních krokví.

Položením střešní krytiny, pálené bobrovky, a instalací střešních oken byla
ukončena první etapa rekonstrukce
historického objektu ve spolupráci
s pracovníky památkové péče.
Ing. David Kasper

Náhrada výrobních technologií
ve vazbě na rozhodnutí o založení KASPER SK s.r.o. a přípravu
nové výroby na Slovensku
›

Finišovací válce na výrobní lince vazníků

Problémy s nedolisováním styčníkových desek jsou bolestí používané technologie stolních lisů Mark od firmy MiTek po celou
dobu, co tato technologie existuje.
Tento problém je markantní hlavně
při používání styčníkových desek o
tloušťce plechu 1,5 mm s vysokou
hustotou trnů na jednotku plochy (u
technologie MiTek styčníkové desky T150 a u současně používané
technologie Bova styčníkové desky
BV15). Zmíněné styčníkové desky
jsou vysoce efektivní jak z pohledu statiky, tak ekonomiky, ale jejich
záporem je bohužel častý problém
nedolisování. To jsme v minulosti
řešili nepoužíváním těchto desek
a pro navržené spoje používáním
dražších a méně efektivních styčníkových desek. V loňském roce jsme

Segmenty jsou zavětrovány křížem uloženými trámy spojujícími nosné rámy.
„Díky našemu CNC obráběcímu centru byla výroba dřevěných prvků v objemu 100 m3 vyrobena dle realizační
dokumentace ve standardně krátké
době. Na celou rekonstrukci střechy
bylo použito 770 dílců lepeného dřeva v celkové délce 3 700 m a hmotnosti 70 tun,“ uvedl Ing. David Kasper,
výkonný ředitel KASPER CZ a dodal:
„Přesně tvarované součásti krovu
usnadňují, zrychlují montáž a pomáhají
montážní četě postavit rozsáhlou střechu ve vysoké kvalitě.“

však po dalších pokusech a omylech
konečně našli řešení v použití finišovacího válce na konci výrobní linky,
který zajišťuje perfektní dotlačení
všech spojů. Vývoj a výrobu pro nás
zajistila firma Binter a synové – náš
soused v ulici Žitná. Investici ve výši
1,5 mil. Kč v podobě dvou finišovacích válců, na každou lisovací linku
jeden, jsme dokončili v říjnu 2015.
Tato investice zajistí nejen vyšší kvalitu výroby vazníků se styčníkovou
deskou, ale také vyšší produktivitu a
efektivitu výrobních linek.
Ing. David Kasper

Ve výrobním závodě firmy KASPER SK
s.r.o. v Senci u Bratislavy bude v průběhu
února instalována lisovací linka na vazníky se styčníkovými deskami, nový C-lis
BV-LJ 50/I od firmy Bova, použitá jednolistá počítačem řízená zkracovací pila
Easy Cut 828 a přesuneme tam i naftový
VZV Combilift C5000 a málo používaný
záložní věžový jeřáb Peiner z výrobního závodu v Trutnově. Některé z těchto
technologií budou v trutnovském závodě
nahrazeny novou a efektivnější technologií. Čtyřcestný vysokozdvižný vozík bude
v dubnu 2016 nahrazen novým plynovým
čtyřcestným vozíkem Combilift C4000
LPG, kde obsluha ocení zejména vyhřívanou kabinu a menší rozměry stroje pro
hbitější manipulaci s nákladem v úzkých
uličkách skladu. Jednolistá zkracovací pila
bude taktéž v dubnu nahrazena novou
automatickou úhlovou pilou Stromab CT
600, která bude rychlejší a vyniká hlavně
schopností samostatně optimalizovat využití řeziva během řezání s cílem minimalizovat odpad.
Ing. David Kasper

