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Úvodní slovo
Vážení spolupracovníci, 

v měsíci červnu 1992 jsem zakládal společnost KASPER KOVO 
s.r.o. Po 25 letech se vám dostává do  rukou další číslo našeho 
Journalu, na  jehož obálce jsou zdokumentovány některé mo-
menty a  milníky z  historie firmy. Prošli jsme si náročnou cestu, 
na  jejímž začátku nebylo téměř nic a společně jsme vybudovali 
úspěšnou strojírenskou firmu, na kterou můžeme být právem hrdi.

O rok později, v roce 1993, jsem se rozhodl a zainvestoval výrobu 
dřevěných nosných konstrukcí, takže v příštím roce i  tato tech-
nologie a s ní firma KASPER CZ bude na trhu 25 let, přičemž již 
mnoho let je lídrem na trhu těchto dřevěných konstrukcí.

Děkuji vám všem za podporu, čtvrtstoletí společné práce s sebou 
neslo kupu starostí, problémů a také úspěchů, které dnes doku-
mentujeme v našich výrobních závodech a můžeme se pochlubit 
také pěknými ekonomickými výsledky.

Za těch 25 let jsem v našich firmách poznal spoustu spolupracov-
níků, práce s nimi, a dnes s vámi, mě vždy naplňovala a byla pro 
mne největší výzvou i potěšením. Všem vám za tento kus života 
děkuji a ujišťuji vás, že i do budoucna budu činit vše, co je v mých 
silách, aby naše firemní perspektiva byla dobrá.

Těším se na setkání s vámi a zvu vás všechny na KASPER DAY 
25 let, který se bude konat 17. 6. 2017 v 10:30 hodin v areálu 
KASPER KOVO Žitná ul.

S úctou

Ing. Rudolf Kasper
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Rozvoj výrobních 
programů v roce 2017

KASPER KOVO

1. čtvrtletí  2017 
 plán

1. čtvrtletí  2017 
skutečnost

Tržby 148 982 150 815

Provozní zisk 13 522 20 378

Počet zaměstnanců 357 358

KASPER CZ

1. čtvrtletí  2017 
plán

1. čtvrtletí  2017
skutečnost

Tržby 11 500 13 224

Provozní zisk -1 870 -2 117

Počet zaměstnanců 34 35

(údaje v tis. Kč)

V  letošním roce prožíváme boom 
výrobních programů, které byly 
v přípravě od loňska, kdy byly vyrá-
běny vzorky a ověřovací série. Jed-
ná se o výrobní programy, které byly 
s ohledem na svůj rozsah alokovány 
přednostně do KASPER KOVO Elek-
trárenská. 

V  nerezovém sortimentu zazname-
nal raketový nástup výrobní program 
Pentair Haffmans (Nizozemsko), 
kde jsme rovnou nastoupili do dodá-
vek sortimentu tlakových nádob dle 
ASME, na  které naváže sortiment 
dle PED. Tento zákazník má velký 
předpoklad stát se během tohoto 
roku z nulového obratu v roce 2016 
jedním z  největších zákazníků pro-
vozovny KASPER KOVO Elektráren-
ská. Firma Pentair je dodavatelem 
filtračních a  procesních technologií 
pro potravinářský průmysl.

Do opakované sériové výroby se po-
dařilo dostat výrobní program kon-
tejnerů TORNOS řady MultiSwiss 
XL, který se v  druhé polovině roku 
rozjede na plné obrátky. Stroje této 
řady mají být pro TORNOS nosným 
sortimentem, který bude nahrazovat 
řadu starších řad strojů. Firma TOR-

NOS je specializovaným výrobcem 
obráběcích strojů se stěžejním za-
měřením na obor hodinářství, které 
je v  jejich regionu velmi tradičním 
průmyslovým odvětvím.

Kromě zcela nových projektů roz-
víjíme i  stávající sortiment – s  již 
zavedeným velkým zákazníkem 
Windmöller & Hölscher z  Německa 
postupně najíždíme sériovou výro-
bu kompletně montovaných jedno-
tek na  sušení pro jejich tiskařské 
stroje. Jedná se o výrobu vysokého 
stupně finalizace, kdy k zákazníkovi 
odchází funkční jednotka sušáku, 
který ve  Windmölleru do  budouc-

na nebudou ani předmontovávat 
a  bude dodáván přímo na  místo 
instalace stroje. Toto je přesně sor-
timent výrobků, o  které KASPER 
KOVO v  dlouhodobém horizontu 
usiluje. Výrobní program sušá-
ků přejde do  plné sériové výroby 
na  přelomu roku 2017/2018, kdy 
je v  plánu dodat 80–100  ks těch-
to systémů v  roce 2018. Firma 
Windmöller & Hölscher by se tak 
měla dostat mezi absolutně největší 
zákazníky KASPER KOVO.

Ing. Jakub Kasper

zdroj: w
w

w.tornos.comObráběcí centrum TORNOS MSW XL

Systém sušení potisku WINDMÖLLER

Tlakové nádoby ASME Pentair



journal 14       červen 2017

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V dubnu 2017 oslavil své životní jubileum 50 let zaměstnanec 
Miroslav Černý  – strojní zámečník.

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

NAROZENÍ DĚTÍ
V březnu a dubnu 2017 byly rodiny zaměstnanců posíleny o tyto 
nové přírůstky:

Teodora Pinkavová, nar. 19. 3. 2017 
(otec: Tomáš Pinkava – IT administrátor) 
Markus Voňka, nar. 11. 4. 2017 (otec: Martin Voňka – svářeč)

Gratulujeme a přejeme v životě vše nejlepší!

ODCHODY DO DŮCHODU
V dubnu a květnu 2017 odešli do důchodu níže uvedení dlouho-
letí zaměstnanci KASPER KOVO:

Jaroslav Jebousek – vedoucí prodeje tuzemsko 
Josef Prokop – strojní zámečník - elektrofiltry 
Břetislav Souček – strojírenský dělník

Vedení společnosti děkuje za roky příkladné práce pro společnost 
a přeje pevné zdraví.

Vedení společnosti
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Víte, že...?
Víte, že společnost KASPER KOVO s.r.o. za svou pětadvacetiletou 
historii zpracovala více jak 67 500 tun oceli? Toto množství by 
stačilo k výstavbě devíti Eiffelových věží a k převozu by bylo po-
třeba 2 800 kamionů. Konvoj by se táhl z Trutnova až do Hradce 
Králové. 

Redakce

KASPER DAY
program pro děti i dospělé / prohlídka areálu KASPER KOVO 

hudební kapela / nafukovací skluzavka / dětské soutěže 
facepainting / vlasový stylista / elektrická autíčka 

kolotoč / houpačky / občerstvení / a mnohem více ...

Akce je určena pro zaměstnance a rodinné příslušníky.

17. 6. 2017
10:30 - 15:00 hod. 

areál spol. KASPER, ul. Žitná

Nová zakázka – Stezka 
korunami stromů Krkonoše

Dřevostavba roku 2017

KASPER CZ se účastní zakázky 
Stezka korunami stromů Krkonoše 
v  Janských Lázních jako subdo-
davatel partnerské firmy Wiehag, 
která dodává konstrukci vyhlídkové 
věže z  lepeného lamelového dřeva. 
U nás jsou vyráběny nosné segmen-
ty lávek ve  věži, kterých je celkem 
157 o celkové délce bezmála 1 km. 
Vzhledem ke  konstrukčnímu řešení 
a tvaru věže nejsou žádné dva seg-
menty shodné, postupně se prodlu-
žují a  zvětšují nosné prvky. Každý 
segment sestává ze tří nosníků z le-
peného lamelového dřeva, na který 
montujeme podlahu z  masivního 
dřeva. Veškeré řezivo je z Douglaské 
jedle. Dodávka segmentů na stavbu 
je zahájena 22. 5. 2017. Celá Stez-
ka korunami stromů by měla být 
otevřena veřejnosti začátkem čer-
vence. 

Ing. David Kasper

Do soutěže Dřevostavba roku 2017 jsme přihlásili realizaci Altánu v Ornamentální zahradě. V hodnocení odborné 
poroty se dílo umístilo na 2. místě s počtem bodů 65 (vítěz 67). Výsledek považujeme za úspěch a děkujeme všem, 
kdo se na realizaci i její přípravě podíleli. 

Ing. David Kasper



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

Redakční rada: předseda — Ing. Rudolf Kasper, členové — Helena Kadaníková, Ing. Radka Kasperová, Ing. Jakub Kasper, Ing. David Kasper, Vladimír Řezníček. 
Foto: Vladimír Řezníček, Ing. Petr Rieger, archiv Xantipa Agency, fotoarchiv firmy TORNOS. Vaše náměty a připomínky pište na e-mail: h.kadanikova@kasperkovo.cz.

journal 14       červen 2017


