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Úvodní slovo
Vážení spolupracovníci, 

naše společnosti za  sebou mají jeden z  nejúspěšnějších roků 
v celé firemní historii. I ve složité situaci, kdy na Trutnovsku máme 
rekordně nízkou nezaměstnanost, se nám podařilo úspěšně ná-
borovat nové zaměstnance a  zvyšovat výkony i  zisk. I  pro rok 
2017 jsou výhledy prodejů velmi dobré a věřím, že se nám podaří 
splnit plán, který by rovněž znamenal rekordní rok. 

V letošním roce si připomínáme 25 let založení naší značky, naše 
firmy se za tu dobu rozrostly, skupina dnes zahrnuje 8 společností, 
zaměstnává více než 400 zaměstnanců.

Děkuji vám všem za skvělou spolupráci a ujišťuji vás, že učiníme 
i  nadále vše, aby firmy prosperovaly a naši zaměstnanci v nich 
měli jistotu a byli spokojení. 

Přeji vám dobrý a úspěšný rok 2017!

Ing. Rudolf Kasper
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POJĎME SI TO UŽÍT!
Rozhovor s panem 
Stanislavem Opočenským

KASPER SWIX TEAM
Letošní počasí přeje běžeckému 
lyžování. Sportu, který je určen pro 
všechny věkové skupiny. Pro někoho 
je skvělým odpočinkem v  přírodě, 
pro druhého možností překonávat 
soupeře a sama sebe.

Velký podíl na  úspěších a  součas-
ném rozvoji trutnovského běžecké-
ho lyžování a místního sportu obec-
ně má pan Stanislav Opočenský, 
zakladatel týmu Kasper Swix Team, 
se kterým jsme měli možnost udělat 
rozhovor.

KASPER KOVO

Rok 2017 
plán

Rok 2016 
skutečnost

Tržby 604 250 546 766

Provozní zisk 57 180 62 406

Počet zaměstnanců 361 338

KASPER CZ

Rok 2017 
plán

Rok 2016
skutečnost

Tržby 96 743 107 414

Provozní zisk 7 225 12 132

Počet zaměstnanců 45 43

(údaje v tis. Kč)

Rozhovor s  panem Opočenským 
byl velmi příjemným a  inspirativním 
povídáním. Je člověkem, který spor-
tem žije a dává mu úplně celé srdce. 
To, společně s jeho vizí, jak dělat pro 
sport více než v minulosti, jak změnit 
dlouho nastavené postupy, a  také 
pevné přátelství a  vzájemná důvě-
ra a  úcta s  Rudolfem Kasperem, 
vedlo ke spolupráci týmu a skupiny 
KASPER. (pozn. redakce – oba jsou 
vášniví cyklisté, 100 km výlety, to 
není málo J)

Celým rozhovorem se prolínala zá-
kladní myšlenka sportu „Pojďme si 
to užít!“, která bohužel v  současné 
době pohasíná.

Entusiasmus, obrovská pokora k ži-
votu a  neskutečná píle... Není divu, 
že je inspirací a  platným vůdcem 
a rádcem. Vedle toho všeho je skvě-
lým managerem. KASPER SWIX 
tým by nemohl fungovat, kdyby pan 
Opočenský neměl obchodního du-
cha. Sport v  současné době není 
možné na  profesionální úrovni pro-
vozovat bez sponzorů a  skvělého 
marketingu.

Přes to všechno, je jeho jediným 
cílem přivést k běžeckému lyžování 
nadšence, kteří budou sport milo-
vat, naučí se ho brát jako nedílnou 
součást svého života. Neslibuje, že 
ze všech členů týmu a  účastníků 
kempů bude světová špička. Sport 
je především zábava... na celý život.

Jak jste se dostal k běžeckému lyžo-
vání a ke sportu vůbec?
Sportoval jsem celý život. Od  ma-
lička jsem se věnoval plavání. K bě-
žeckému lyžování jsem se dostal až 
poté, co jsem ukončil svou plavec-
kou kariéru.

Vím, že kromě lyžování jste vášni-
vým cyklistou. Co pro Vás sport v ži-
votě znamená?
Sport mě provází celý život. Je zá-
bavou a přináší mi štěstí... Baví mě 
kombinace letních a zimních sportů. 
Sám se věnuji lyžování a  cyklistice. 
Hlavní je ale šířit sportovního ducha 
mezi mládeží. Ne všichni mohou vy-
hrávat, ale i  tak je to může naplňo-
vat.

Jaké byly vaše největší sportovní 
úspěchy?
Největším osobním úspěchem bylo 
6.místo na  univerziádě v  plavání, 
paradoxně ve  zcela jiném sportu 
než nyní působím. Plavání jsem se 
ze začátku věnoval v Praze, protože 
v  Trutnově nebyl krytý bazén. Pak 
jsem pokračoval ve vrcholovém pla-
vání až do  věku 30let, což nebylo 
běžné. Vrchol tehdejších plavců při-
cházel tak ve  22 letech. Ale tehdy 
jsme měli v Trutnově skvělou partu, 
měli jsme motivaci a  bavilo nás to. 
Proto jsem u  tohoto sportu zůstal 
déle.

Z  koníčků vzešlo i  Vaše podnikání 
a vedle toho jste si ještě vzal na bed-
ra vedení sportovního týmu. Co ob-
náší vedení KASPER SWIX Teamu?
Kromě trenérské práce a  psycho-
logie, je to také sportovní manage-
ment týmu. Důležité je skloubení 
obchodního a  sportovního svě-
ta. Například biatlon nyní zažívá 
v  České republice obrovský boom, 
protože se spojení těchto světů 
v  biatlonu podařilo. Vedle velkých 
talentů a perfektní trenérské práce, 
stojí za jeho úspěchem skvělý spor-
tovní management.

Jaké je v  současné době složení 
týmu?
Tým se skládá v současné době ze 
30členů. Cca 6 členů tvoří závodnic-
kou špičku.

Jak vnímáte rozdíly mezi tré-
ninkovými technikami a  vůbec 
možnostmi v minulosti a nyní?
Několik posledních let vnímám 
velký posun v  tréninkových meto-
dách. Naše tréninkové metody vy-
chází z  moderních přístupů, které 
jsme převzali z  Norska, kde působí 
můj syn Jakub. Hlavním cílem je 
všeobecná sportovní příprava mlá-
deže. Nechceme podporovat v rodi-
čích dojem, že právě jejich dítě bude 
druhý Bauer. Nechceme podporovat 
jejich přehnané ambice za jejich děti. 

Chceme naopak rozvíjet všeobecný 
přístup ke  sportu, kdy se o  kariéře 
sportovce rozhodne v  pozdějším 
věku. Proto také pořádáme letní 
kempy, kde si děti vyzkouší různé 
sportovní aktivity. Kempy organizuje 
v Trutnově Jakub a mají jak příměst-
skou formu, tak formu klasického 
tábora s  ubytováním. (pozn. více 
informací najdete na www.jopocoa-
ching.com)

Sport by měl být pro děti především 
zábavou. Naše motto je „Pojďme si 
to užít!“

Další myšlenkou, na které nyní pra-
cujeme, je zavedení spolupráce klu-
bů z  různých sportovních odvětví. 
Pro lyžaře se nabízí především at-
letika, která je perfektním doplňkem 
mimo sezónu.

Naše skupina je jedním ze sponzorů 
Vašeho týmu. Jak spolupráce týmu 
a naší společnosti vznikala?
Spolupráce vznikla spontánně 
po  rozdělení lyžařských oddílů 
v  Trutnově. Rudolfovi Kasperovi 
jsem nabídl spolupráci za konkrétní 
výsledky. Teprve po prvním roce fun-
gování, kdy jsme mohli prezentovat 
nějaké úspěchy, proběhly první plat-
by z  KASPER Group a  spolupráce 
pokračuje dál.

Z  původního oddílu jsem odcházel 
s jasnými vizemi, jak změnit způsob 
fungování týmu, tréninkové metody, 
přístupy k  výchově mládeže a  pre-
zentace hladkého lyžování v  Trut-
nově vůbec. Vedle toho mně bylo 
jasné, že pro zajištění dostatečného 
množství prostředků musím myslet 
i  na  prezentaci sponzorů a  jejich 
užitek.

Sledujeme Vaše facebookové strán-
ky, které obsahují velmi vtipné pří-
spěvky. Kdo stojí za  těmito nápady 
a tvoří obsah?
Pavel Vozka, můj syn Jakub a Honza 
Hruška společně tvoří skvělou partu. 
Vznikají spontánní příspěvky, které 
umísťujeme na facebook. Sám bych 
si facebookový profil nezakládal, ale 
vidím, že sociální sítě jsou silnou for-
mou prezentace.

Děkuji za  rozhovor a  přeji hodně 
úspěchů vám i celému týmu.

Redakce
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
V  lednu až březnu 2017 oslavili své životní jubileum 50 let za-
městnanci KASPER KOVO Ing. Ivo Jůza a Dagmar Teichmanová.

Vedení společnosti jubilantům blahopřeje, děkuje za dobrou práci 
pro společnost a do dalších let přeje hlavně pevné zdraví.
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VZPOMÍNKA
V lednu 2017 nás navždy opustil náš kolega pan Lubor Hiesböck. 
Vzpomínáme, nezapomeneme.  

CENA EXPORTÉR ROKU 2016
Společnost KASPER KOVO se již opakovaně umístila mezi nej- 
úspěšnějšími exportéry a v ročníku Exportér roku 2016 se umís-
tila na 8. místě.

Vedení společnosti

Víte, že...?
K dnešnímu dni v naší firmě stále pracuje 8 kolegů, kteří jsou u fir-
my po celou dobu její existence, tj. více jak 25 let? 

Za jejich věrnost jim velmi děkujeme.

Pokračování projektu Žralok v roce 2017

Vzhůru na palubu!

Nejbližším cílem je kompletní do-
končení 5S standardů ve všech vý-
robních provozech, skladech a  ex-
pedici. Ačkoliv se nepodařilo o  2 
měsíce splnit původní plán dokon-
čení do prosince 2016, tak i přesto 
považuji tento výsledek za zcela mi-
mořádný. Během 14měsíců se nám 
podařilo raketově zvýšit čistotu, bez-
pečnost a  hygienu práce na  všech 
výrobních úsecích. Tento výsledek 
s úžasem pozitivně hodnotí praktic-
ky všichni naši zákazníci, kteří nás 
v posledních měsících navštěvují.

Důležité je nastartování pravidelné-
ho auditování všech pracovišť, aby-
chom měli data ze všech pracovišť 
a díky tomu mohli poprvé v historii 
objektivně hodnotit nejlepší praco-
viště ve  firmě. Společně s  projek-
tovým týmem 5S jsme se dohodli 
na tom, že od března 2017 budeme 
na  základě těchto výsledků čtvrt-
letně vyhlašovat nejlepší pracovi-
ště ve  firmě. Vítězný kolektiv bude 
za toto vždy odměněn.

A pak bude 5S své tažení pokračovat 
dál! Na rok 2017 je cílem zrealizo-
vat 5S ve všech podpůrných a kan-
celářských úsecích a také zavést 5S 

Vánoční večírek, který už neodmys-
litelně patří k firemní tradici, se ten-
tokrát nesl v  duchu námořnickém. 
Kromě střídmějších variací pruhů 
modrobílých se Společenské cent-
rum UFFO Trutnov zaplnilo v pátek 
16. prosince 2016 postavami plav-
číků, kapitánů, pirátů a také svůdně 
vyhlížejících pirátek. Nechyběly ná-
ušnice, trojhranné klobouky, řetězy 
ani kotvy; v nabídce baru se objevilo 
hned několik druhů rumu. Taneční 
parket poprvé ožil společně s vystou-
pením muzikálové Kleopatry Moniky 
Absolonové, během kterého pří-
tomné hostesky vybíraly tři nej-
lepší masky večera. Po  celou dobu 
probíhaly zábavné soutěže, hrál se 
blackjack i ruleta, ve foto koutku se 
formovala stále odvážnější sesku-
pení. Od  půl desáté patřilo jeviště 

v datech na našich serverech. Úkol 
to bude nelehký, ale první pilotní pra-
coviště již bylo zrealizováno a nyní je 
tvořen plán zavádění 5S na  všech 
dalších úsecích. Mezi prvními bude 
moje kancelář, abych šel příkladem 
a sám si to na sobě vyzkoušel.

Vedle těchto aktivit se budeme dále 
soustředit na  zlepšení interní logis-
tiky, zlepšení výrobního plánování 
a snížení rozpracovanosti a dále za-
vedení systému trvalého zlepšování 
do  struktury úrovňových schůzek 
T1 - T3.

elektroakustické čtyřce Legendy se 
vrací. S prvními akordy těch největ-
ších hitů neodolal taneční výzvě už 
vůbec nikdo. 

Ať už jste přišli v kostýmu nebo kra-

Za  spolupráci na  projektu Žralok 
v roce 2016 děkuji všem, kteří jed-
notlivé projekty řídili nebo na  nich 
spolupracovali a jednotlivým týmům 
pomáhali. Největší díky bych chtěl 
vyslovit Ing.  Rosulkovi, který na  5S 
odvedl obrovský objem práce a nyní 
řízení projektu s těžkým srdcem pře-
dal p. Klugerovi, jelikož se musí sou-
středit na certifikaci firmy dle auto-
mobilové normy IATF16949.

Ing. Jakub Kasper

vatě, ovládli taneční parket nebo po-
seděli u stolu, nejdůležitější ze všeho 
bylo společné setkání. Myslím, že se 
vydařilo.    

Redakce



Vítáme v naší rodině 
novou společnost - 
KASPER TS
V závěru roku 2016 koupila firma KASPER TIMBER podíly ve fir-
mě NEWMEN‘S Trutnov, která provozuje od  roku 1999 v  Trut-
nově kamionovou dopravu a  servisní služby pro vozidla. Firma 
se specializuje na  přepravu nadměrných a  dalších specifických 
nákladů. V posledních letech byla jedním z našich hlavních doda-
vatelů těchto služeb. V současné době firma provozuje 8 tahačů, 
12 návěsů a další techniku. V příštích letech plánujeme další roz-
voj. Převzali jsme všechny zaměstnance, které vítáme ve skupině 
našich firem. 

Ing. David Kasper

Soutěž Dřevostavba 
roku 2017 
KASPER CZ se přihlásila do soutěže Dřevostavba roku 2017 se 
stavbou Altán v ornamentální zahradě v Praze Tróji, kterou reali-
zovala dle architektonického návrhu trutnovského architekta Mi-
chala Rosy. Více informací na webu soutěže. 

Ing. David Kasper

Stezka v korunách 
stromů Janské Lázně 
KASPER CZ se bude podílet na stavbě stezky a rozhledny v ko-
runách stromů na  „Hofmankách“ u Janských Lázní. Naším od-
běratelem je rakouská firma Wiehag.  Dodávat budeme prvky 
z lepeného lamelového dřeva, které nejprve opracujeme na CNC 
stroji Hundegger a následně budeme ve výrobě kompletovat 151 
segmentů lávek do věže rozhledny. Stavba je to unikátní a díky 
jejímu tvaru nejsou žádné dva segmenty shodné. Dodávka seg-
mentů na stavbu je naplánována od 15. 5. 2017 a celá stavba by 
měla být otevřena pro veřejnost od 1.7. 2017.

Ing. David Kasper
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Projekt saunových
světů Saunia

Jedním z největších projektů, na kte-
rém v  současné době pracujeme 
s kolegy z KASPER KOVO, je vyba-
vení saunových světů Saunia nere-
zovými prvky. Nejnáročnější část 
tvoří výroba a  montáž nerezových 
ochlazovacích bazénů, které osazu-
jeme v  současné době pro Saunii 

na Černém Mostě a v Liberci.  Dal-
šími prvky jsou fontána, která bude 
zdobit venkovní prostory na Černém 
Mostě, nerezové obklady, lakované 
nerezové květináče a  podnoží stol-
ků, které budou osazeny kamennými 
deskami a budou umístěny v odpo-
čívacích místnostech.

Práce na  projektu je jak z  pohledu 
konstrukce a  projektového řízení, 
tak z pohledu výroby a montáže sa-
motné velmi složitá. Chtěla bych tím-
to moc poděkovat všem kolegům, 
kteří se na projektu podílí. 

Ing. Radka Kasperová

Realizace – odpočinkové ostrůvky 
pro Českou národní banku

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

V  předchozím čísle Journalu jsme 
představovali projekt, který jsme při-
pravovali pro Českou národní banku. 
Předmětem zakázky bylo dodání od-
počinkových ostrůvků ve  tvaru lodí 
do  Pasáže českého designu v  pro-
storách ČNB v  Praze. Díky skvělé 
práci kolegů jsme projekt úspěšně 
dokončili a nyní se s Vámi můžeme 
podělit o jeho konečnou podobu.

Ing. Radka Kasperová
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